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 מ"עב רחסמל תינורטקלא הרבח ראפשי רא 9 0
 03-5142233 'לט ,ביבא"לת 9 םעה דחא 'חר לארשיב ינוס תורע



 !ח060 תייגולונכט
 לטניא לש

 ריצקת

 ב

 !חס06ס תייגולונכט
 תמא-ןמזב ואדיו תסיחד



 תונומתה בצק תמועל ןולחה לדוג
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 7 מממ

 חו \/וחססוש

 לע םיעיפשמה םימרוג

 קופישה תוכיא

 | קזססספפסז** =ט||50ז66ה | 1/4 50ז66ה | 1/16 50ז66ח | לע םיעיפשמ םיירקיע םימרוג השולש
 :ואדיווה יעוציב

 1486 %5 -1 (0פ* 865 2005 דבעמ-ורקימה תוריהמ *
 קופישה ןולח לדוג *
 205 הנומתה בצק *
 תונומת סירצוי רתוי םינטק קופיש תונולח
 ריהמ דבעמ .רתוי תויעבטו תוקלח ואדיו
 רתוי םילודג קופיש תונולחב ךמות רתוי

 .רתוי הובג הנומת בצקבו

 םישדח םיחותיפ

 לש ואדיוה תייגולונכטב

 לטניא

 תא רפשל הכישממ לטניא

 ואדיוה תייגולונכט

 סינוויכ השולשב ינחלושה

 ואדיו ,תישאר .םיירקיע

 שרוד ההובג תוכיאב

 ונא ןכל , םיריהמ סיבשחמ

 דבעמ תייגולונכט םיחתפמ

 ונא ,תינש .רתוי הריהמ

 סע הלועפ ףותישב סידבוע

 ואבו
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 ק6חזוטחו
 זס

 םינותנ הלא ,30 [כפ -ב דוכל 1860 בוק קופיש לע ססובמ תונומתה בצק **  היינשל תונומת *
 .פילק-ואדיוה יפואו תכרעמה תרוצת לע ססבתהב תונתשהל יושע תונומתה בצק .דבלב סייניפוא

 לש םיליבומ סינרצי

 ידכ סייפרג םיסיטרכ

 הלעפהה תונכות תא בטייל

 הדובעל סהלש (071/0ז9)

 ונא ,ףוסבלו .18660 סע

 תוליעי תוקינכט סיחתפמ

 רוזחשלו הסיחדל רתוי

 ואדיו תוכיא קפסל ידכ

 הלא לכ .תרפושמ

 תייגולונכט יכ םיחיטבמ

 בוט ואדיו השוריפ 0

 .רתוי

 ? [ח(160 תא םיגישמ ךיא

 תיברמב לולכ 0

 ךכ ,הלעפהה תוכרעמ

 .סניח ותוא לבקמ התאש

 יחתפמ תיברמ ,ףסונב

 סיליבומה הנכותה

 תייגולונכטב םישמתשמ

 תולוכי ףיסוהל ידכ 0

 תודוה ,םהימושייל ואדיו

 תלוכיו ההובגה התוכיאל

 יעצמ ןיב תידדהה הלעפהה

 לכות ךכ .סינוש הרמוח

 ,מ"עב סרוטקדנוקימס לטניא
 03-5483222 'לט ,ביבא לת ,3 'סמ ןינב םידיתע

 ןיב ואדיו יצבק ףילחהל

 - תורז הלעפה תוכרעמ

 יבשחמל 265 ןיב וליפאו

 וגולה תא שפח .שוטניקמ

 שכור התאשכ 1מ060 לש

 תונכותו תורמוח

 .הידמיטלומ



 אלה 10660 תייגולונכט וחשש

 תטלקה תייגולונכט ואזסו עוסשס ד=6 אסוס

 ךלש 20-ה תא תכפוהה תיתרפיס ואדיו

 תוטלקב תופצל לכות ךכ .ואדיו רילשכמל

 יסיטרסייו םיטלקומ תונולאר ,הכרדה

 הרמוחה תרזעב .םירחא סילתרפיס

 םג ךלש /6-ה תא ךופהת איה ,המיאתמה

 דמלת הז יגולונכט ריצקתב .ואדיו םשרל

 .טרסה ירוחאמש היגולונכטה לע

'\ 
 לו טילקהל ךיא
 דיו טרס בשחמב
 ונכט תהזעב

 תונומת תפלחה בצק תקפסמ

 תולעב תונוכמל רתול ריהמ

 רתוי חההובג דוביע תמצוע

 .ירוחאה דומעב הלבטב ראותמכ

 הבוט ואדיו תוכיא גישהל רשפא

 .1ח1614860022 דבעמ תועצמאב

 תוכיא קפסי 5111 1  דבעמ

 .רתוי ףא הבוט

 ?יתרפס ואדיו עודמ

 ואדיו עיצמ ,ותושימגל תודוה

 תמועל תונורתי רפסמ יתרפיס
 ךורעל רשפא .יגולנא ואדלו

 רדשלו ,ותוא רומשל ,ותוא

 ךילהת ,תאז סע .תולקב ותוא

 ואדיוה ינותנ לש תורפיסה
 ,תויביסמ סינותנ תויומכ רציימ
 .ןוסחיא תויעב רצויו
 היעב תרתופ 10060 תייגולונכט

 .תמכחותמ הרוצב וז

 תייגולונכט תרדגה
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 החתופ 1060 תייגולונכט
 לש הרוטקטיכראה תודבעמב

 הנכות תייגולונכט יהוו .לטניא

 לש סיצבקה לדוג תא תמצמצמה

 ,סוחד-יתלב יתרפיס ואדיו ינותנ

 .10 יפל 5 יפ ןיבש רועישב
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 סושמ ,הבר תובישח הסיחדל
 לע רודיש תקד ןב ואדיו צבוקש
 לש יסופיט חפנ ספות ,ןטק ךסמ
 םג עיגהל לוכי אוה ךא ,ביימ 50-כ

 .בוימ תואמל
 10060 תייגולונכט ,עצוממב
 ביימ 50 ןב יסופיט בוק םצמצת
 םיסוחד םיצבק .דבלב ביימ 9-כל

 קסידב סוקמ תוחפ םיספות
 םהלש דוביעה בצק ,חישקה

 לע תקפומה הנומתה ,רתוי רלהמ

 (כ13עטהסא) קופישה תוכיאו םדי
 .רתוי םיבוט
 ! 10660 תייגולונכט םיגישמ ךיא
 סניח הלולכ היגולונכטה

 ןוגכ סירצומב
 , 1600 [סז \ גג 5
 (210%1'וחו6-ו (025/2 תוכרעמ
 .(תונולחו שוטניקמל)

 100160 תא השוע המ

 ?םכח ואדיול

 השולש [ת060 תייגולונכטל

 : םיידוחלל תונורתי

 (ןכ!גץפ3ה66) קופיש
 םכח

 המיאתמ 1ח060 תייגולונכט

 .(50418016) תכרעמה לדוגל המצע

 ןפואב הטילחמ הנכותה ,רמולכ
 ,הנימזה הרמוחה יהמ יטמוטוא
 םאתהב קופישה תא תבטיימו
 איה ,המגודל .הנותנה הרוצתל

 המכח הטלקה

 קופישה תוכיא תא לבקל ידכ

 דוכלל ךירצ ,רתויב החובגה
 רפסמ הטלקהה ךילהת ךלהמב

 .ואדיו ינותנ לש רשפאה לככ בר

 תייגולונכט תרשפאמ סויכ

 ןב ןולחב םינותנ תדיכל 0
 15 לש בצקב סילסקיפ 0

 .עבצ טיב 24-ב הינשל תונומת

 תוכיא סיחיטבמ הלא םיעוציב

 תונולחב הטלקהה קופישב הבוט

 .רתוי סילודג

 איה 18060-ל תידוחיי הנוכת
 תתעב תמא-ןמזב הסיחדה עוציב
 סיטרכ תועצמאב הטלקהה

 ךרוצ ןיא ךכ .ואדיו תדיכל

 קסידה לע בוקה תא רומשל
 תא עצבל ךכ-רחאו חישקה
 ךשמיהל לולעה ךילהת - הסיחדה

 ואדיו תקד לכל תוקד 30 דע 5
 .תיביסמ ןוסחיא תלוביק בייחמו

 המכח הסיחד

 הליעפמ 18660 תייגולונכט קר

 תוקינכט לש סיגוס רפסמ
 (1055ע) ייתוידספהיי ,הסיחד
 (10551655) י'תוידספה יתלבייו

 .(הּז דומעב םישרת האר)
 סוש ,תידספה-יתלב הסיחדב
 לכ .דוביאל ךלוה וניא עדימ
 תתספותה תנוכתמב דדוקמ עדימה
 הסיחד .רוקמה ןמ סוקמ תוחפ
 :תוריהזב הקיחרמ תידספה
 סינותנ ואדיווה תונומתמ
 הניא תישונאה ןיעהש ייםיפדועיי
 וז הטיש .םהב ןיחבהל תלגוסמ
 סיחובג הסיחד לסחי תרשפאמ
 קופיש יעוציב ךכיפלו ,רתוי
 .םירפושמ

 ןוסחיא .3

 ואדיווה ץבוק ,הסיחדה רחאל
 ,עמשה עדימב בלושמ יתרפסה
 41 ןוגכ לנקת ץבוק תנוכתמב
 ונוס 1060 6
 לע ןסחואמו ,טפוסורקימ לש
 תעכ ןכומ בוקה .חישק קסיד
 ,הכירע ,קופיש ןוגכ ,שומישל
 ןוטילקת לע ןוסחיא וא הצפה
 .סק-אסא[וא



 ואדיו קופיש |
 1660 תייגולונכט
 קפשל ךל תרשפאמ
 ילב ,ואדיו צבוק

.% 
 ןתינש ינפל .תמדוק הטלקהב תולת
 תא לטבל סדוק ךירצ ,צבוקב תופצל
 תכפוה 11660 תייגולונכט .ותסיחד
 שדחמ תפרצמו ,הסיחדה ךילהת תא
 1486 -ה דבעמ לע ואדיווה עדימ תא
 רחאמ .תמא-ןמזב תאז לכ
 המצע תא המיאתמ היגולונכטהש
 איה ,(50818016) תכרעמה לדוגל
 בצק תא תיטמוטוא המיאתמ
 (תונומתה תעפוה בצק) קופישה
 .תלעופ איה הילע הרמוחל

 : םיאבה םסינונגנמה

 הסיחד תוקינכט
 ךרע תא הניטקמ וז הטיש .עבצו הרואת תומיגד תת תטיש *

 (צדנצ 5טט5התוק!וח8) םיעבצה ךרע עצוממל לסקיפה

 תיבלש -דח הטיחד .2

 לע תלעופה ,1ח060 תייגולונכט ,ואדיוה תוא תורפיס רחאל
 תועצמאב תמא-ןמזב ותוא תסחוד ,1750 ואדיוה דבעמ

 תינמצ הסיחדו םילסקיפ תדרפה תטיש *

 (קואט] 6180ז0תסוהפ הת 16חוקסזה] 6סחוקזט5510ח)
 הנתשמה עדימה תא קר תרגוא איהש ךכב סינותנה תא תצווכמ
 .תוענ תויומד ןוגכ ,תונומתה'ןיב וא םילסקיפה ןיב
 וא ,ייהציריי ןייצמ (חגח !טחַק1ח 6ח606וח8) הציר ךרוא דודיק *

 םוקמב םיפצרה רפסמ תא סשורו ,םיהז םילסקיפ לש ףצר
 .בוש םטילקהל

 םצמצמ (ץגז14016 0001601 6ח600108) הנתשמ ןכות דודיק *
 .עובק םיטיב רפסמל הנתשמ עדימ תומכ

 ואדיו תטלקה

 הרמהו טלק .1
 תתמלצממ טלקנ יגולנא ואדיו
 וא (/0₪) ואדיו םשר ,ואדיו
 תנוכתמ לכב ,קסיד-רזייל
 1, ןא150 ןוגכ ,תינקית
 סיטרכ .המודכו היזיוולט רודיש
 518 -ה ןוגכ - ואדיו תדיכל

 - לטניא לש
 יגולנאה ואדיוה תוא תא ריממ
 .יתרפס עדימל הזה



 ,סגוהה םעטה
 םיקסידה תרדיס איה צ/ם5ד=חא סוטוזאו תיבמ 6הצוגה
 ךל םיעיצמש םיקסיד דוע ןיא ...םלועל ךמע ראשנ המעטש
 ךרואל תונימא ,תוריהמ ,תיגולונכט תונשדח לש וזכ המר
 ,םקלח לש םעטה תאש ,םירחא םיקסיד לש ריחמבו םינש
 .חוכשל ןכ ףידעמ תייה ,תוחפל
 ךיכרצל המצע תא םיאתהל תעדוי םג 6עוה תרדיס
 הרדיסה ימגד לכ .540א8-ו 425 ,256 ,212 ,170 :םידחוימה
 הניטקמש ,תינשדחה עסוס=ס0סו( תייגולונכטב םידייוצמ
 תועצמאב) הטלקהה שאר לש יאלבהו ךוכיחה תא םומינימל
 .תובר םינשל קסידה ייח תא הכיראמו (יטנגמ הדשל הבוגת
 1285 לש השיג ןמז ,128% דע לש 04076 ןורכז םיקסידל
 םינותנה תרבעה בצק .(3.25"א 1" הבוג) םיריעז םידמימו
 רמגב .היינשל 5.75%ו8 דע עיגמו םיהדמ אוה 6אצוגה לש
 ןגומה רוזאל תיטמוטוא הטלקהה שאר רזוח הדובעה
 .(הטדסאוהדוס קגהחאוא6)
 תונש 3 םע קוושמה םלועב דיחיה וסש קסיד :תוירחא
 .(הלעמו 340או8 םיחפנב) תוירחא

 ךלש םיבשחמה קפסמ 6אצוהה שורד

 ופש סיד
5408 

 .םלש בלב
 לנוישנרטניא םא.ייא.יא
 מ"עב סקינורטקלא

 4000 .ד.ת ,9 חולישה 'חר
 49130 הוקת-חתפ
 ,03-9233257 ,9240812 .לט
 03-9244857 .סקפ



 הקירמא תא תולגל

 תציב תא תשפחמ ןיידע תילארשיה הנכותה תישע

 סינתינכותה תמר לע ןיררוע ןיאש תורמל .הלש סובמולוק

 רודחל הנכותה תישעת החילצה אל ילכלכ ףנעכ ,לארשיב

 ףדמ תונכותל ןבומכ הנווכה .יאקירמאה קושל תיתועמשמ הדימב

 הלא .םיילארשי קט-ייה ירצומ ךותב תינבומה הנכותל אלו תוירחסמ

 תמרב הלא דוקה תמרב הניא היעבהש ךכל החכוהה סה םינורחאה

 סימעפלו בושח ביכרמ הווהמ (אא18₪0 0ִ0₪) תינבומ הנכות .הזיראה

 םיקרוסמ לחה ,ילארשיה אוציה לש לגדה ירצוממ דחא לכב ירקיע

 ,ינורטקלא ןויב תוכרעמו םיטיילזמב הלכו סופד סדק תוכרעמו סייאופר

 .הנכותה תא תרכומש איה הרמוחה תזירא סש לבא

 תביתכב סינייטצמ םיילארשיה סיתנכתמה

 תא לבא ,םינווגמ םימושיל ייםיעונמי*

 ,ללכ ךרדב יאקירמא ,רחא והשימ זרוא הליבחה

 לוביה תיברמ תא ףטוקש אוהו

 תוליבחב ובישל תנמזומ הנכות אוה הנכות אוציב רחא גשגשמ ףנע
 םיתנכתמה יכ ררבתמ בוש .תורחאו תויאקירמא תורבח יייע תוקוושמה
 תא לבא ,םינווגמ םימושיל ייסיעונמיי תביתכב םינייטצמ סיילארשיה
 תיברמ תא ףטוקש אוהו ,ללכ ךרדב יאקירמא ,רחא והשימ זרוא הליבחה

 תוזורא ףדמ תונכות ףוחדל החילצמ אל תילארשיה הישעתה .לוביה
 ,האמדה ומכ ,לארשיב דחוימב םיחתופמש םימוחתב אל וליפא ןפולצב

 חותיפ תצובקמ רתוי לארשיב שי .המודכו הנומת דוביע ,תותוא דוביע
 ,פושוטופ תא וחתיפש תוצובקה לומ הוושכ דדומתהל תלגוסמה תחא
 הפוקתב חורזיא לולסמ תושפחמ ןהמ טעמ אלו - 108011 וא ורד-לרוק
 לע ונלש תוחכונה תאז לכבו - תוריהמב תקמטצמ תינוחטבה הישעתה הב

 .תיספא איה ,הלא םיידוחי םימוחתב וליפא ,ףדמה

 6 לע תינורטקלא תולייומ איה קפואב העיפומש השדחה תונמדזהה

 יאקירמא לייומ לכ םויכו םיהדמ אוה הז םוחת לש לודיגה בצק .אסא/
 לע םירפסה קוש תונוונתה דגנ חוטיב .שפחמש ימ לכו ומצע תא דבכמה

 ליחתה הז הקירמאב םג .תינורטקלא תולייומל הקלחמ חתופ ,רילנ

 יצבקמ בסהל רתויב לקש סירתוכה גוס - ילולימ עדימ ירוטילקתב

 קושהש רורב סויכ לבא .יפרג רוטיע לכמ םיפח 45611 יצבקל רדס תונוכמ

 ונא לארשיב .הידמיטלומ תגיגחל 62 801 רתוכ לכ ךפוהש ימל ךייש

 סע סוריעה ללמה בלשב ןיידע

 םיאשונ םיסכמה םירתוכ

 סייביטמרופניאו םייעוצקמ

 ,ןופלט ירפס ומכ ,םישבי

 תורפס ,תיטפשמ הקיספ

 .המודכו תינרות

 65-80%1 לע י'שאה דומע'

 תילנויצנוונוק תולייומ החתפתה לארשיב

 .רואל האצוה לש ימובלאה סוחתב אקווד

 צראה יפונ לש הובגה ישגירה ךרעה

 סעה לש תקתרמה הירוטסיהה ,השודקה

 ,לארשי תמוקת לש הרובגה סופא ,ידוהיה

 ישרעמ דחא לש היגולואיכראה

 ימוליצ וליפאו תיברעמ היצוילוויצה

 זפב ואלוסי אלש סיסכנ וויה ,תומחלמה

 םירישע ,םירדוהמ םירפס לש םילייומל

 ורכמנש ,םעט בוטב סיכורעו תונומתב

 סה הלא .לייוחבו ימוקמה קושב בטיה

 םירתוכל סיילאידיאה סירמוחה

 ימניד דמימ םיפיסומה ,סיינורטקלא

 תקפהש רורב .תויטטסה תונומתלו ללמל

 יישאה דומעיי חסונב הידמיטלומ רתוכ

 האצותה לבא ,ךכב המ לש טקייורפ הניא

 ילארשיה 62 60א1-ה רתוכ תויהל הלוכי

 .תוריכמב ןוילימה וק תא רבעש ןושארה

 .הנכותה תישעתמ קלחכ תינורטקלא תולייומב ריכהל םיברסמש הלאכ שי

 אלו ךכמ הקוחר תמאה .ןשי ןכותל שדח סוידמב לכה ךסב רבודמ סדידל

 ןיבהל תנמ לע יירסמה אוה סוידמהיי הרמיאה לש דיסח תויהל ךירצ

 סילייומל תינורטקלאה תולייומה תא ריאשהל רשפא-יאש

 רתוי תומוד טיהלל 60 ₪0א1 רתוכ תושועש תוסיפתה .סיילנויצנוונוקה

 תייווחל רשאמ ,בשחמ יקחשמו סייפרג בשחמ ימושיב סיווח ונאש המל

 .תיתרקוי הקפהב רפס לש חבושמה ריינה עגמו סופדה חיר

 !ךרדה תא ריכמש ימ םע שגפהל סיסנמ !הקירמא תא םילגמ ךיא זא

 ונא ,הנשה לירפא שדוחב ,לארשיב קרובד ןהויג לש ורוקיב תרגסמב

 הנווכה .תילארשיה סיבשחמה תישעת סע תושיגפ תרדיס ול סינגראמ

 תא גיצהל ,הנכות ינרצי רקיעב ,םיילארשי םינרצייל רשפאל איה

 בושמ ונממ לבקלו קרובד סע יידחא-לע-דחאיי תושיגפב םהירצומ

 קושב םירצומה לש סייוכיסהו תונורסחה ,תונורתיה לע יביטקייבוא
 20-ב ,יביבא לת ןולמב ,יטרפ ץועי סיסב לע הנייהת תושיגפה .יאקירמאה
 .1994 לירפאל

 ,היהיש לככ קירבמ ,קרובד םע השיגפ יכ חיטבהל רשפא-יאש ןבומכ
 ,םיסינ תושעל םיסנמ אל ונא לבא .תירטסיה החלצהל לפנ רצומ ךופהת
 .קושל הרידח תונויסנב םירלוד תובבר רבעב ועיקשה תוילארשי תורבח
 םעפה .תכזכאמ התיה האצותה ללכ ךרדבו םינוש תורוניצב יאקירמאה
 התא סאה אכמס רבמ עומשל תונמדזה :רתוי עונצ ףילחת םיעיצמ ונא
 רשקתהל רשפא םיטרפל .הילשא סתס וא סובמולוק תציב דיב קיזחמ
 ,03-6966231 :לט ,(תידוהיל) 26 46/2188 תכרעמל

 ו
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 שרו רצ 4 השי דרהרדיש-וי ויד"
 לשל לב

 אי
 ליורו ודו

 א

 תקירוס
 ךכבו .ריחמו תוכיא ,ןווגמ לש םלשומ בולישב תנייטצמ סשאדמ יקרוס תחפשמ
 .ביצקת לכלו הרטמ לכל םיקרוס העיצמ
 תיברמל תורבחתהה תורשפאו תונימאה ,הלעפהה תולק םג ,םיאתמ ריחמה
 תקירס םיררועמ הלא לכ .(שוטניקמו ₪0 ללוכ) םיבשחמה יגוס לכלו תונכותה
 םיאתמה םגד אצמת חטבל ,ס6אדמ4 לש םימגדה רחבמ ריצקת ןלהל .תולעפתה
 :ךביצקתו ךיכרצל

 םיינחלוש םימגד 4
 :רופא/ל"ש
 ,-4 בחור ,3001600001
 ,םייתוכיאו םייטקפמוק
 ףד 12 דע הקירס תוריהמ
 ₪0 יבשחמל .הקדל
 שוטניקמו

 | כד
 ' הנושאר הקירסמ תולעפתה

 נכסידא
 :קווישו אובי
 סודועשא/המסידא
 א"ת 45 הלואג
 037510258ו :לט
 0375102584 :סקפ

 סודו

 גא < ש ₪ ₪ ש₪ ש ₪ עא ₪ פמפ|

 ועפת'ה
 םיינחלוש םימגד 2
 :םיינועבצ
 ,4-4 בחור ,600-2400001
 (םימגדה ןמ קלחב) ללוכ
 תויפוקש תקירסל ארוק
 ונימב דיחי קרוס .םיפקשו
 היצולוזרב (וריחמבו)
 יב תוקירסה לכ .2400001
 .008 תייצפוא .טיב 4
 שוטניקמ ,סס"ל תורבחתה
 .50א/טאוא"ו

 תו
 לכ תא קורסת םא םג
 םיקרוס אצמת אל קושה
 ...ריחמב אל םג .הלאכ

 םיקרוס לש םימגד 3
 :םיינדי
 256) רופא + ל"ש ,ל"ש
 .(טיב 24) עבצו (םימגד
 4000 דע היצולוזרב םלוכ
 .מ"ס 10.5 הקירס בחורו



 ריחמה \צסש 8000. עבצ רזייל תספדמב
 תורוגאב דדמנ ינועבצ סיפדת לש

 תינכפהמ היגולונכט .םירלודב אל
 תוציקס קיפהל ךל תרשפאמ
 ,םייסדנה םיטוטרש ,תויפרג
 םירטסופו תופמ ,םייקסיע םיכמסמ
 תורשעב וא םידדוב םיקתועב

 .תורחת אלל םיריחמב

 !םיעוציב הזיאו

 4000קו :הנחבא +

 ידומע 5 :תוריהמ +

 ידומע 30 הקדל עבצ

 הקדל ןבל/רוחש

 תיגולונכט :תויחונ +

 השב יי רזייל

 ,םיטמרופה לכ :תומיאת %

 ,תותשרה ,םיבשחמה

 םיקשממה

 ,₪4 וא 3 :לדוג %

 .םיפקשו ריינ

 שעפש
 עבצה ריחמב ךרד תצירפ

 סוס" איה צסוש 1 קר הלוע ינועבצ רזייל סיפדת
 ,םייסדנה םידרשמל "הדובע תויגולונכטב רשאמ תירישעכ
 םיבצעמ ,תוריש תוכשל הספדהה תוריהמ ,תורחתמ
 = ב ,םוסריפ ידרשמ ,םייפרג אל התאו תוחפל 10 יפ ההובג
 0 םיקסעלו דועית תוקלחמ וא ילזונ ויד םע קסעתהל ךירצ
 ןורתיה תא ךירעהל םיעדויש .םירקיו םישיגר הספדה יטרס
 .רופא םלועב עבצ לש וא דחוימ ריינל קקזנ אל התא

 שממ - תדחוימ הקוזחתל

 :המגדהו םיטרפל .הליגר רזייל תספדמ

 03-6450750 :ןופלט ,אנט ירוא

 03-6450745 :ןופלט מ"עב (1993) תוכרעמו דויצ טדר

 03-6478908 :סקאפ |א"ת ,עדמ תוישעת קראפ ,"םידיתע" |

 םבםעופאםפאד 8 5צ ד 5



 1994 לירפא ,16 ןויליג תילארשיה הרודהמה /26 א1402ןאמ מ/'עב רואל האצוה עדילא

 ץ6 א 21אפ / 188 411 םקזדנסא א0.16 4815 4 ה
 61091 ,ביבא-לת 9237 .ד.ת

 03-6966231 :]ופלט
 03-6963080 :סקפ

 עדילא הדוהי :ךרוע

 ופחהם(ו =סודוסא

 תולגלמ 1 6 עדילא רמת :בוציע

 -\ וווגמ 100-ל עיגמ סויטנפה .הליחתמ א11אא/\א18-המ הריגהה ,איג דיוד ,רימא-יבוש המר :הקיפרג

 .םישדח םיקחשמ וועמ-רב תידיע

 וריבש הליג :םוסריפ

 קסשסזק6 0 ללד הנאיד :םייונמ

 .20-ה תופילאב ףסונ בוביס ןמדלוג ברימ :סילילמת דוביע

 :דדוב ןוילג ריחמ
 דחיב םלוכ 6 מייעמ ללוכ חייש 0

 .הנכות תוכרעב סימושי בוליש -- ל
 :תונוילג 10-ל יונמ
 מייעמ ללוכ חייש 9

 םיכלמ תוחורא 5 2 :תונוילג 25-ל יונמ
 תוכרעב םינותנה ידסמו סיינורטקלאה תונויליגה תאוושה מייעמ ללוכ חייש 9

 .דנלרובו סוטול ,טפוסורקימ לש הנכותה קס 10/2188 לש תילארשיה הרודהמה

 לש ידעלב תויוכז הזוח תחת רואל תאצוי

 ו " " .קרוי"וינמ 281 60זחתטהוגוטטחפ תרבח

 תחא הכש , םיבר םימוש 70 רוקמב ועיפוהש סירמאמל סירצויה תויוכז

 .סימושי בולישל ורקמ תופש קס 402188 לש תיאקירמאה הרודהמב

 27" 00 וטתוטאגטחפ תרבחל תוכייש

 לש סושר ןמיס אוה קס או021א8
 עבק ןגעמל ךרדב 65 חסא ינוכ 2 ו

 .םישדח סיננוכ 26 לש הריקס יתכרעמה רמוחה ראשל סירצויה תויוכז

 האצוה עדילאיי לש סה סגרותמה חסונלו

 י ווו . . " תילארשיה הרודהמה וגול .ימייעב רואל

 לט ג ד ןד עב לול צ ןורכז 4 .61994 תורומש תויוכוה לכ .סושר ןמיס אוה

 .ץהסוס62 ירוטילקת 0

 עדימה .תועדומ לש ןכותל תיארחא תכרעמה ןיא

 "ססרפמה סורופייו ייילארשי קזבמיי םירודמב

 הידעמיטלומ תוגצל תריצי 1 )|02 אוהו רבדב תועגונה תורכחה יייע ונל רסמנ

 .הידמיטלומב תיעוצקמ הדובעל הריצי תונכות 5 תומשה .תידעלבה ןתוירחא לע םסרפתמ
 סה סירמאמב סיעיפומה סינושה סיירחסמה

 .תוסחוימה תורגחה תולעבב סיירחסמ סינמיס

 תושקה יעבצ ןוילימ 16.7 5
 םו,צ א ג קטפוותותפ 1.

 .עבצ יקרוס 21 תריקס 16 ''סוטסזט| 1133051. 761-צ1

 אא
 ינוגריאה חתפלה 1 0 161: +972 -3-- 1

 פא 4972 - 5 -0
 .יא קרפ .תוינוגריא עדימ תוכרעמ אשונב השדח הרדיס

 ם6ווסז 6תט6ג

 םיתנכתמל ורקמ 1 6 דס 155 0ווג0ה 0[ 0 אז

 .ימהרבא ןר לש הרדיסב 'ה קרפ 15 קל!ו5066 וגת66ז 106056 [זסת

 211:1* (סחנתווגתו68ו0ח5 (-סתנקהתץ , [\6וש

 רסז%, \סש ל סזא, [:0ו(סזוה| (תופ
 קצועל 0 0 הקקסּזותק גת 5 ו 0/4218 / 19
 .סימצע תעמטהו רושיק אשונב השדח הרדיס קו 6וווסח (חג[ ושסזס סזק1ןוה|[ץ קט
 ה : , גח ומ 05 ומ 0[ 0 לז

 םזס ונוס 6סק זו זס קו
 קטידה לע יועינוח 1 5 711 (<סתותווטת 031085 (-סחוק הת

 .\שותטסאמ יגשומ ןולימ .שדוחה לש תישפוחה הנכותה 0

 קס א( 0 218 15 8 6 תופס[
 ילארשעי קזבומ 1 28 211 (<סתרתווטת108110ת5 (-ס תוקע.

 .תוילארשי תורבח לש תועדוה לטוט :תורש תכשל .וידוטס ןויזיד :דומיע תנכות
 ןןורהא תיכירכ איית ,לק :סופדו תוחול .סקיפרג
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 תרבחמ יבשחמו םיפסכומ תובנז לע

 יבשחמ קושב תויוחתפתהה ירחא ןמז המ בקוע ינ

 העפות לע הרזח האור ינאש יל המדנו תרבחמה

 .תיאקירמאה בכרה תיישעת לש רהוזה ימי תא הנייפיאש

 הרוצב בכרה ימגד לכ לש םיבוציעה ופלחתה ,'60-הו '50-ה תונשב ,זא

 סרוטומ לרעג ,דרופ ואיצוה רצומ תנש לכב .הנשל הנשמ תילקידר

 הנש היהש המ לכמ תילכתב סינוש ויהש ,םישדח סימגד תורשע ,רלזיירקו

 עונמ ותוא תא ללכ ךרדב תאצמ סורכלו חפל תחתמש ןוכנ .םדוק תחא

 רשאכ חפל תחתמ לכתסמ ימ לבא ,הקודב תיביטמוטוא תכרעמו קיתוו

 ,תראפתל סיפסכומ תובנז םע ,תצצונ תינוכמב ישארה בוחרב םיטיישמ

 !תוטקר יומד סיסנפו ילוק-לע סוטמל ריווא סנוכ יומד יילירגיי

 ןושארה אשינה בשחמה לע בושחל הסנת

 לוז ףילחת לעכ קפמוק לש

 דרוסבאה תא הארתו שידח תרבחמ בש

 סגדה לש תידיימ תונשייתהל סורגל היה ילקידרה בוציעה לש הרטמה

 סיבייח סהש םינוקה תא ענכשל תורבחה וחילצה ךכ קר .הרבעש הנשמ

 ,התודלי ימיב ןיידע התיה תרחא הניחב לכמש - תינוכמה תא ףילחהל

 סגד ,מבי לש ידמל סישדח תרבחמ יבשחמ ינש ילומ קיזחמ ינא וישכע

 תונשייתההיי תטיש ךיא האורו רתוי שדחה 7506 םגדו הנש ינפלמ 6

 וישכע לבא ,יתומולח בשחמ היה 7006-ה הנש ינפל .בוש הכמ י'תצאומה

 רתוי רישע ,רתוי ריהמ ,רתוי לק אוה ,רתוי בוט הארנ 7500-ה .אל רבכ

 וליפא הנפמ אל ינאו 7506 קר הצור ינא .תויווישכע לש הליהבו תונוכתב

 מבישכ ,תוחפ וא הנש דועבש רורב .הנשה ןב סולחה ןוויכל דחא טבמ

 ןיב בוסת יתקושת ,ואיצמי סהש רחא סש לכ וא 8006 סגד תא איצות

 רתוי הפי ,רתוי לק ,רתוי ריהמ ןבומכ היהש ,שדחה בשחמל 7506-מ עגר

 .רתוי יוצרו

 רשאכ המישרמ תוחתפתה הניגפה הבישוט .הזה קחשמב הדיחי הניא מבי

 טעמכ רבקש ,146006 סגד תא קושל האיצוה איה םישדוח רפסמ ינפל

 סק רבכ לבא .תרבחמה יבשחמ לש ןקזה ךלמה - 144006 םגד תא תידיימ

 הארנ ריעצה ךלמהו - וייכו רתוי ריהמ ,רתוי לק - 147006 סגד ,שרוי ול

 וליאכ םיארנש סישוגפו לקינ םיפוצמ תובנז סע תינוכמ ומכ ןשוימ ודיל

 ייסיבכוכה תמחלמיי לש תורואפתה ןסחממ ואצי

 תויגולונכטל תורבק תיבכ טקש הינש די קוש

 סולה הרוקה ןיבל תוינוכמב זא היהש המ ןיב דחא יתוהמ לדבה שי לבא
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 תחתמ ,סויה .םיבשחמב

 לכב רתתסמ ,עונמה הסכמל

 בשחמה .שדח דבעמ שדח סגד

 אוה ,ובוציעב קר ןשי וניא ןשיה

 שולש ךות .ותלוכיב סג ןשי

 הריציה ראפ ךפוה סינש

 התא .ךרע תלוטנ הספוקל תיבשחמה

 הרומש 10 תב תינוכמב שמתשהל לוכי

 תלעות התוא תא הנממ קיפהלו בטיה

 הסנת קר לבא ,השידח תינוכממ ומכ

 לש ןושארה אשינה בשחמה לע בושחל

 תרבחמ בשחמל לוז ףילחת לעכ קפמוק

 ףנעל דוגינב .דרוסבאה תא הארתו שידח

 תרבחמ יבשחמל ייהינש דיייה קוש ,בכרה

 תויגולונכטל תורבק תיב ומכ ,טקש

 .ןהימי ימדב ורטפנש

 איה ,טעמכ תנענמנ יתלבה ,האצותה

 בשחמה תא ףילחהל הצור התא םאש

 רשאכ ,רהמ תאז תושעל ךילע שדחב ךלש

 הב הטישה .והשמ הווש ןיידע אוה

 בשחמ ףידעהל הנוקה תא ענכשת

 ,סכריכזהל ,הנשמ תוחפ ןב) שמושמ

 ותוא עיצהל איה (תמכ בושח אוה תרחא

 לע תונקתומ ךלש תונכותה לכ םע

 העצהל תכפוה וז הנוקה תניחבמ .קסידה

 תניחבמ לבא ,רתויב תיביטקרטא

 .בנגל תארוקה הצריפ ךכב שי הישעתה

 תא ,לכ סדוק ,קיתעי אלו קפאתי ימ ןכש

 !שדחה בשחמל ולש תונכותה לכ

 שי ךכ סשלו רוזחימב אוה ךכל ןורתפה

 אורקל רוסא סויכ .קוחה ןוקיתב ךרוצ

 סירזחוממ סיביכר ונקתוה וב בשחמל

 ןיב לדבה ןיאש תורמל ,יישדחיי ראותב

 בשחמב ןקתוהש הול ירט ןורכז בבש

 - ךפיהה ,םיקחשנ אל סה .הנש ינפל

 תודליה ליג תא רבעש ינורטקלא ביכר

 ביכר לש הזמ דורשל וייוכיס סיבוט

 בשחממ רסוהש ביכר סויה יקוחה בצמב לבא .הדובעב ןחבנ אל ןידעש

 תרבחמ יבשחמל .יישדחיי רצומב וניקתהל רוסא ןכלו יישדחיי וניא רזחוממ

 בשחמ תרומת ריבס ריחמ לבקל סויכ רשפא יא ןכלו קוש ןיא םירזחוממ

 תא חיבשהל תינכט היעב ןיא .תנגוה 11ז₪ג66-]ת תקסיעב סייתנש-הנש ןב

 תיביטקרטא דואמ היצפוא תויהל הלוכי וזו הנשה ינב םיבשחמה תיברמ
 יתלב הזו - שדחכ חבשומה רצומה תא רוכמל היהי רשפאש יאנתב -
 .יחכונה בצמב ירשפא

 סיאור ונא וב ,הז "הביבסל עדומיי ןדיעב תיתנפוא הלימ איה רוזחימ
 רתוץ םייתודידיל סהירצומ תא תושעל םיבשחמ ינרצי לש סינכ םיצאמ
 תעדותב יזכרמ םוקמ סופתל ךירצ סיבשחמ יביכר רוזחימ .הביבסל
 םייתודידיה םירצומה תיגטרטסאב יזכרמ קלחכ םינרציהו רוביצה
 .רהמו - קוחה תא תונשל ךירצ ךכ םשל .הביבסל
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 - סנכנ רואוד

 העמיתחל

 תורוכזח

 . ( יא סו\וד
 וםילשל הנוח

. 

 / ,רוחיא ,קויחב האל
 תשרב םיכומטימה 'גוש לכ תצפהו רוחיש =

 םיכמסמ לוהינל השדחה הנכותה - +

 התוא םיש !תונולח תביבסב תלעופ ב-א תיבמ

 דחוימב הננכות איה וליאכ שיגרת דימו בשחמב

 לע שרפנ ךלש "הדובעה ןחלוש" לכ :ךליבשב

 !ךידיל תרבוע הטילשה .ךסמה

 או
 ו
0 

 :קויתב הטילש =
 .ריינ יכמסמו םיינורטקלא םיכמסמל תחא קוית תכרעמ
 ,םיצופנ םילילמת ידבעמ :םיכמללמ לש םיגוס 100-מ רתויב לופיט
 .ינורטקלא ראודו סקפ ,םייפרג םיצבק ,םיינורטקלא תונוילג

 :רותיאב הטילש <
 .ךמסמה ףוגמ הלימ לכ יפל
 שמזשמה יי'ע םיעבקנה םינייפאמ יפל

 :הצפהב הטילש =
 .ןעמנה ןחלוש לע יטנוולרה סנכנה ראודה שגמל םיכמסמ בותינ

 :ףותישב הטילש 6
 .םיכמסמלו םיקיתל השיגה תואשרה תא םיעבוק השיג תוחתפמ

 .א!6וס תדמצהל המודב םיכמסמל תורעה תדמצה
 .קיתל שדח ךמסמ לש הסינכ לכ םע םיבהבהמ תותיא יקית

 :ריינ יבמסמב לופיט =
 .ןוראב םיקיותמה ריינ יכמסמ סושירו 068 הקירס

 :תכרעמה לוהינב הטילש =
 .\שזאפסו\5-ו 005 ימושיי לוהינ

 .אסצ ₪[. תשהל האלמ תומיאת

 .תוינוציח תונכותל תוחיתפ

 03-6476485 .סקפ 03-4898288 .לט מ/'עב םיסדנהמ גרבנירג ובא תיבמ תוכיא רצומ דוע 6\62421ד בייח התא !תשר ךל שי

 04-514214 טפוסרטויפמוק - הפיח ;02-512515 .לט לארה וגרל - םילשורי ;03-5402386 .לט קאידוז ,03-5372929 .לט מייעב תונכות קווישל וכרמ תינלכ - ביבא-לת :םיידעלב םיציפמ



 עיגמ ףוסה

 לכ תא רתוסש ,ףרוטמ ריווא גזמ .םירוק םינושמ סירב
 קחרתה ןוטפנ .ייהממחה טקפאי' לע ונל ורפיטש המ
 לוכאל וליחתה ילש םידליה .וטולפמ רתוי שמשהמ

 סיגולורואטמה .לפא ומכ 600 ותוא סע סיבשחמ תרכומ מביו תוקרי
 ךפהמה תא סימונורטסאה ,תרוצבהו תונופטשה תא ריבסהל סילוכי
 הסנא ינא .ןיבמ אל אליממ דחא ףא ילש סידליה תאו םיימשה ימרגב
 .לפאל מבי ןיב ןמורה תא ריבסהל

 ילהנמ סהב סימיהמ ,הקיתע איה םיבשחמה תורכח יתש ןיב הביאה
 הצלוח שובלל ךירצ תייה מביבו תולמעתה ילענו סנייגב דובעל ואב לפא
 המ לכ תא זא הגציי לפא .הדש תוריש ידיקפתב וליפא הבינעו הנבל
 תימדתב הקבד מביו יתונמוא-יתריצי-ישיא אוהש
 לע םיבר םילסקיפ ומרז זאמ לבא .הלש תיקסיע- תדסוממ- תינוגרלאה
 ,םיטסילאודיוודניא לש הבבוש הרבח הניא בוש לפא סויכו 6-ה ךסמ
 מבי ."ןויצרופיי לש 500-ה תמישרב דבוכמ סוקמב תדסוממ הרבח אלא
 םילוורש הלפיק איהש הארנו הלש תימצעה ןוצרה תועיבשמ והשמ הדביא
 לש תונוילעה תליה .ישיאה בושחימה רזגימב םג ,הדובעל הרזחו
 "תויפרגיי תונוכת תוריהמב שוכרל לחה 26-ה רשאכ הגומנ שוטניקמה
 תורבח רשאכ גומנ 18א1 תויתואה לש יגמה חכה .שמתשמל תויתודידיו
 .רוביצה ןומיאב תוכולו תיגולונכט ךילוהל ןתלוכי תא וארה י'תומאות"

 ומתח תורחתמה יתש .סינועדיב םימכחה סג שחנל ולכי אל האצותה תא
 ינשב השענ הלועפה ףותיש .הלועפ ףותישו קשנ-תתיבש סכסה לע
 חותיפ דיגאת ,(1105\/1א1) טניגילט ומיקה ןה ,הנכותב :םירושימ
 לפא לשו מבי לש הלעפהה תוכרעמ תא ןיזהל סירומא ויתוריפש
 ןה ,הרמוחב .תילבולג "םימצע תילחנהיי תסיפת לש םיינשדח סישומימב
 שדחה דבעמ-ורקימה לש חותיפה טקייורפל הלורוטומ תא ופרצ
 תורוטקטיכראה רשאכ ,השדחה הרוטקטיכאב ךרוצה .עסיטז6
 תאזה המצועה לכ תא ךירצ ימ רורב אלו וצומ אל ןיידע תוקיתווה
 רובשל ירחסמה ףחדל רשק לכ ךכל ןיא לבא - חכוה אל ,ישיא בשחמב
 .לטניא לש לופונומה תא

 םירקה םימל הציפק

 ופקל תצלאנ הנושארה .מביל לפא ןיב יתועמשמ לדבה שי וז הדוקנב
 הלורוטומ ידבעמ לש הרוטקטיכראה .הלצה תרוגח אלל םירקה םימל
 םשה תא קוחמל הצור אל לפא םאו הכרד ףוסל העיגה 68000 תרדיסב
 תרחא הרירב לכ הל ןייא ,הדובעה ןחלוש לע םירחתמה תמישרמ שוטניקמ
 איהו תוביטנרטלא דוע שי מביל .בוטל תווקלו סוצט:6-ה תא מאל קר
 םויטנפל ליבקמב קסישטזק6-ב ךומתת איה .ןהילע רתוול תדמוע אל
 ₪8/2-ה לש תועטה לע רוזחל דמוע אל מבי .לטניא ילעפממ וירחא סיאבלו
 סויה .הירחא בוקעי קושה לכש ןוחטיב ךותמ תיעמשמ-דח תינפת עצבלו
 .יידדי חנת לא הזמ סגו הּומיי איה מבי לש השיגה

 ךכ לע םיעיבצמ סיחמומה

 ,תונורתי שי סושטז:6-לש

 ינפ לע ,א156 דבעמ ותויהמ

 ,םי-6186-ה לטניא ידבעמ

 ךומנ ריחמב ואטבתיש תונורתי

 רעפה .םיווש סיעוציבל רתוי

 ,לודג תויהל לוכי בבשה תמרב סיזוחאב

 סיסינכמשכ - תכרעמ תמרב לבא

 גציימ 60-הש הדבועה תא ןובשחל

 - 6 לש ללוכה ריחמהמ זוחא 20-כ

 תויהל סילוכי אל םילדבהה

 רשאכ עיגי יתימאה ןחבמה .םייתועמשמ

 ץ6 ימושי לש תלוכיה תא ןוחבל לכונ

 אל דחא ףא .השדחה המרופטלפל רגהל

 יפלא תורשע לש לקשמהמ סלעתהל לוכי

 לש םילכה םאה איה הלאשהו םימושי

 ולכוי שדחמ רודיהו \/ 81 ,היצלומא

 חוכ תדמעב ץסששזע6-ה תא ביצהל

 ,לטניא ידבעמל המוד

 תפדרנ הלימ הניא בוש היצלומא

 םירוטלומאב בוטה סג לבא ,תויטיאל

 דוקמ הברהב יטיא חרכהב היהי

 ורל ולפמוקו ובתכנש סימושי .יייעבטיי

 טאל רתוי הברה וצורי לטניא דבעמ לע

 תושעל וצלאי סה סא ,קסשטז/6-ה לע

 איה \א\81 .היצלומא בצמב תאז

 אלא סושייל אל היצלומא תיגולונכט

 ,טוחשסואפ לש (\/1) םימושיה קשממל

 תואירק תא תדכול \//\81 תיגולונכט

 ןתוא הפילחמו \צוחוסאפ לש תכרעמה

 המרופטלפה לש 1 תואירקב

 רתוי רהמ דבוע הז .העימטמה

 רתוי ץורפ םג הז לבא ,הליגר היצלומאמ

 לש יוקל דועיתמ תועבונה תואיגשל

 \א/\8] רשכה .\אוחטסאצ לש /\/1 תואירק

 רחאל ,דרפנב סושי לכל קר ןתנהל לוכי

 שדחמ רודיה .םיגאב ןיסח אצמנו קדבנש

 תויעב לכ תא רתופ סימושיה לש

 ותוא תושעל תחלצהש יאנתב ,העמטהה

 ךלהמב וצצש סיגאבה לכ תא תופנלו

 בכרומ סושי סע ךכב חילצהל .רודיהה

 .סנב לבוג

 הריגהל תיסחי טושפ אוה א תכרעמל \צוחטסא% ימושי לש שדחמ רודיה
 אל ךכב לבא .מבי לש \וסזא?|גסט 05-) טניגילט ומכ ,הרז הירוטירטל
 ליבב תבהואמ אל לפא סגו טפוסורקימ סע הלש היעבה תא מבי הרתפ
 בושחימה קושב לגר תסירד לע קבאמב טסשטז;6-ה לש יוכיסה .סטייג
 אל הז .לפאו מבי ןיב הלועפה ףותיש לש תיטירקה הסמהמ עבונ ינחלושה
 תורוטקטיכרא יתש תוחפל ונל ןתי הז לבא ,לטניא תא עירכי
 .ןהיניב רוחבל תויביטנרטלא
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 כ תה רטוש

 םיינדי םיטוטרש/תופמ הריממה הנכות
 4010640 תביבסל

 רטסר/ירוטקו עדימ בוליש ₪ 744658 תנכות ₪ תמשוימה תינשדח הרמה תייגולונכט

 רוטקול רטסר לש תיתגרדה ,תיביטקארטניא הרמה ₪ הרמה עוציב תרשפאמ ,11866ז-תנכותב

 םילובמיס לש יטמוטוא יוהיזל היצפואש תיטמוטוא הרמה ₪ ,₪106-86 תביבסל סיינדי םיטוטרשו תופמ לש
 545- רטסר לש וק הצק תסיפת תלוכי ₪ .לדוג תלבגה לכ אללו תוריהמב,תולקב ,תונקיידב

 דבלב רטסרה תכירעו הגצה תלוכי ₪ סירטמרפ \בוק ידי לע תוחנומ הביקעה תודוקפ

 סינותנ סיסבל תוירושיק ₪ רוטקוב תמלשומ הדובע ₪ .שמתשמה ידי לע העיבקל סינתינה

 הטזסו ו! תפש ₪ 6 תפשב תונכת : שמתשמל החותפ ₪ הרמה עוציב תלוכי תלעב הנכות הניה

 שמתשמה י"ע םיטירפת,םיטנופו םיווק יגוס,םילובמיס - תורדגה ₪ הרימש ךות ,טוטרשה לכ לש האלמ וא תיקלח
 - תוכרעמל תומיאת ₪ ,דחא ךמסמב רוטקווהו רטסרה ינותנ לש "תינמז וביי

 66 הפ ,חסוא-ס ואז 6 בק טד 06 560 .ךרוצה יפל תיתגרדה הרמה תרשפאמה הנוכת -

 מ"עב הנכותו םיבשחמ ןייב:רקוב 6 / ו

 וחמ = 6105 ₪1 הטוססהס" 7 דיתע ל ונעהמ | ק תכשומ

 04- 720776 .סקפ ,5 .לט הפיח 7 .סקפו 03-5237569,5242159 .לט ביבא-לת

 ינל* לערשי * 0/079



 תלתפתמהו הכוראה ךרדה

 עלקת ךלת וילא סוקמ לכב .הזמ ענמהל רשפא יא רב

 ."ינורטקלאה עדימה תדרטסוטואיי לע תבהלנ החישל

 ונלביק אל ןיידע לבא ,ילכלכו יטילופ ןוזחל ןייוצמ םש

 :חתפמ תולאש יתשל תורורב תובושת

 !הדרטסוטואה הכילומ ןאל .א

 !הילע העונתה יקוח סה המ .ב

 תיב לכ לש ונתפמל עיגת הדרטסוטואהש ינפל הברה יכ אוה ילש שוחינה

 וכו םייטרפה סיתבה סג ףוסב .קסע לכ לש חתפל עיגת איה ,הקירמאב

 קידצי סנמא שוקיבהש דע רובעי ןמז הברה לבא ,הדרטסוטוא תורישל

 תיגולונכטש זאמ ורבע הנש םירשע ,סכריכזהל .תיתשתב העקשהה תא

 סה ןיידעו - םיתבה בורל ךרד ושבכ סהש דעו תינכט החכוה סילבכה

 לצנל סויה סילוכיש הלא סג .םיטושפה ןופלטה יתורישמ םיצופנ תוחפ

 היויוולטה תועצמאב תיבהמ תוינק ומכ ,םיינדיתעה סיתורישה תא

 .תאז תושעל םיברמ סניא ,דחוימב סינמזומ סיטרסב הייפצו

 יכ עדוי םויכ קסע לכ .ןיטולחל הנוש אוה םיקסעב תרושקתל סחיה לבא

 סיאצמנ רבכ סבורו ץחומ ילכלכ ןורתי איה תערפומ יתלב עדימ תמירז

 תא ורביח רבכ סיקסעה בור .בושקיתה סלועב תוחפל תחא לגר םע

 תבחרה .ימינפ ינורטקלא ראוד תכרעמ ודסימו תותשרב ק6-ה יבשחמ

 יעבט דעצ איה ,א161 או|-ו ברסויפמוק ומכ ,םיילבולג סיתורישל ראודה

 .יקסיעה רזגמב לבקתהל לחה 1אד תא ₪1 תשרל רשק סג .שומימל לקו

 סיעבונה ,םירתוימה םיכוביסהו םיישקה תורמלו וישכע רבכ הרוק הו לכ

 שמתשמל תויתודידי ךותמ הליחתכלמ ובצוע אל ליינה תותשרהש ךכמ

 סיקסע לש השירדה .םישדח סיאישל עיגמ תורבחתהה בצק ,יקסיעה

 לככ רבוגו ךלוה בצקב הלדג איהו תמייק תינורטקלא תרושקתל

 .ןוגריאו קסע לכב ןימז יעצמאל ךפוה ינורטקלאה םוידמהש

 איה ינורטקלא סוידמ לש תועמשמה ,תאז תמועל ,םייתיב םישומישב

 יידחאל דחאיי רשקה יעצמאל ףילחת לע םירבדמ אל ןאכ .ןיטולחל הנוש

 דחאי' תרושקת תצפה לש רופיש לע אלא ,סקפו ןופלט ומכ ,םייסאלקה

 ךרדב קפתסהל ןתינ סייקסיע סישומישב .וידרו היזיוולט ומכ ,י'םיברל

 סיצור ונא תיבב .תויטטס תונומת םימעפלו ילולימ רסמ תרבעהב ללכ

 תיקסע תרושקת .תמלשומ לילצ תוכיאו ההובג הנחבאב תוענ תונומת

 תא ריבעהל ידכ םיבר םיצרהגמ תשרוד הניא רמולכ ,ייטרס תרציי הבור

 םיצרהגמ תללוזו ייטרס תבחריי איה יאנפה תועש תרושקתש ןמזב ,רסמה

 סילבכב דיחי צורע לש טרסה בחור ,האוושהל .ואדיוו ץורע לכ רובע םיבר

 יצורע 1000-כ וכותל סוחדל ןתינו טנהרתא תשר לש טרסה בחוהל המוד

 .הינשל תויביס 9600-ב ינורטקלא ראוד וא ןופלט

 סינופלטה תשר לש היגולופוט

 תרשפאמ תמייקה היגולונכטה ,יידחאל דחאיי תרושקת לע םירבדמ רשאכ

 ,תוינורטקלא ייתוחישיי יפלא תורשע הליגר סילבכ תיתשת לע ריבעהל

 שופיח :םייקסיעה םימושיה תיברמ תא קפסל ידכ וב ידש סינותנ בצקב

 תרבעה ,םיקוחר עדימ ירגאמב

 םסינותנ ידסמ ןיב סיצבק

 הדיעוו תוחיש ,םירזובמ

 ןיידע הז לבא .המודכו ואדיווב

 לכוי יונמ לכש סולחהמ קוחר

 ורע יטרפ שומישל לבקל

 ואדיוו לש טרס בחור סע תרושקת

 500 לש ןוזחה וליפא .ההובג הנחבאב

 הנוכשמ רתויל קיפסי אל םילבכ יצורע

 .דחא סידרשמ ןיינב וא הנטק

 סג םיקסע לש סיכרצב תודקמתהה

 לש היגולופוטה תא תטשפמ

 הבחרהב רבודמ השעמל .הדרטסוטואה

 ,םינופלטה תשר לש דוסיה תוסיפת לש

 תרושקתב ךומתל לכות תיתשתהש ךכ

 יתוהמ לדבה ןיא לבא - רתוי הריהמ

 .היגולופוטב

 סא ףידע ךוראה חווטלש יל הארנ

 לש לדומה תא עימטת הדרטסוטואה

 תותשר לש הז תא אלו םינופלטה תשר

 אוה רתוי ינויחה תורישה .םילבכה

 ינש לכ ןיב יידחאל דחאיי רשק תריצי

 סייונמ גוז לש החישה רשאכ ,סייונמ

 תוגוז לש סתלוכיב תעגופ אל דחא

 ןבומכ .תינמז-וב החיש רוציל םירחא

 םילדומ סג סשייל וז תיתשת לע רשפאש

 סייטרפ ןיב רשק לש רתוי םיללכושמ

 לכב לבא ,הדיעוו תוחיש לשמל ,סיבר

 רודיש לש לדומב רבודמ אל הרקמ

 .בחרה רוביצל

 תורבח יייע ףדעומה לדומה אל הז לבא

 המצועב הנורחאל תוסנכנש ,קנעה

 תדרטסוטוא אשונל הבר תיתרושקת

 לנויוויש-אלה לדומה ףידע ןדידל .עדימה

 הדרפה תמייק וב ,םילבכב היזיוולט לש

 ומכ .עדימ ינכרצו עדימ יקפס ןיב הרורב

 ןתונ סילבכב ואדיוו ץורע לע ןויכיזש

 תריכממ סיחוורל לאיצנטופ ויקיזחמל

 סופתל תופידעמ ןה ךכ ,(תומוסריפב לובט ,ירודיב-ילאוזיוו עדימ) עדימ

 סינשב תוחפל .הדרטסוטואה יצורעב עדימ תקפסא יתוריש לע הקוח

 הפירח תורחת ךות ,הז דצל הז סילדומה ינש וחתפתי תונושארה
 לש רורבה ןורתיה לבא .ןגלבב רדס תושעל הסנתש ,תיתלשממ תוברועמו
 ,תיתיב הריזה תא הסכמה לפרעה תמועל תינורטקלא תיקסיע תרושקת
 .תיקסיעה הביבסב העמטהו הטילקב תופידע יידחאל דחאיי לדומל ןתי

 ,תיתיבה הפקשהה תדוקנמ הדרטסוטואה הארת ךיא עדוי אל דחא ףא
 ,תמייק אל היגולונכט לע רבודמ ןאכ ,תיקסיע תרושקתב בצמל דוגינב
 לבא .םייחה תוחרואב הכיפהמ ללוחל םילוכיש תלוכיבו ןונימב אל תוחפל
 הקירמאב סיתבה תיצחמבש הנש 0 ינפל שחנל היה לוכי ימ !עדוי ימ
 !אזש-ל ונימיב ודגסי
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 .תולכתסהל םתוא .תחלושו ,םיגירחה תא הלגש \ ו

 ? עדת ךיא ,עדת ךל ,תויועט רשע שי ילואו תוחפ ילואו רתוי ילואו םילקש יפלא ךל תולעל הלולע ךלש םינותנה סיסבב תחא תועט

 דרדנטס תעבוקו תואדווה רסוחל ץק המש ,תויועטה תא תרתאמש תבשבשח תרבח לש המכחו תירוקמ הנכות ,\א\\?₪וו|6 שי םויה

 קגזגססא, סא, 6וקקשמ 08/455) םיירלופופ םינותנ יסיסב תוריהמב תקרוס \\ו2₪ו!6 .קודבל ךרד שי םויה יכ - תוירחא לש שדח

 םיגירחה תא תרתאמו (תולגל הילע םיקוח וליא שארמ הל רמוא שמתשמהש ילבמ) םהב םילחה םיקוחה תא הלגמ (םירחאו

 יכ ,הלגמו תוחוקל ינותנ ץבוק תקדוב וא שחטו6 :אמגודל .םינותנה סיסבל וננתסהש תוקיזמ תויועט ןתוא ,התליגש םיקוחהמ

 קסעה לעב תא הנפמ איה .ח"ש 5 סונימ/סולפ ח"ש 1,150 אוה 'תושו ןהכ חוקלל תמייוסמ החדקמ לש הריחמ םירקמהמ 99%-ב

 תועטמ עבונ תמייוסמ המושרב הלגתהש ח"ש 800 לש ריחמ םאה קודבל לכוי ךכ .לח אל קוחהש התליג ןהב תומושרהמ 1%-ל

 .הלילח ,הליעממ וא הדלקהב

 ,ב"הרא ,601866א תכורעתב תימואלניב הרכהל התכז הנכותה .תבשבשחב חתופש ידוחיי יטמתמ םתירוגלא לע תססובמ \א 6

 .12051 01 6-0006א 17103185 ראותב הרתכוה הב

 .(מ"עמ ללוכ חש 699 ) תועט אל וזו - מ"עמ + 5200 לש ריחמב תבשבשח ידי לע תקוושמ \/ולתט|ט

 תֶבָשְבַשְח
 ,3 ללה תיב 'חר :תבשבשח תיב

 67017 ביבא-לת ,ירויפיטנומ 'כש

 03-5612310 :סקפ ,9 :ילט



 היהיש אוה היהש המ

 ,תנשוימה תיגתהש !הרקי הזש סתנמאה סאה ,ודיג

 ןופלא רצייל ידכ םידומעה ילושב עוקתל וגהנ וניתובאש

 הבושחה הרופטמל ךופהת ,תנייוממ תסטרכ וא טושפ

 ונדקמתה ונלוכש ןמזב !ידמימ בר יפרג קשממב רתויב

 ירותפכו םילכ ילגרס ,הרזע ינולב ,םישלתנ סיטירפת ,גולאיד תוביתב

 תויהל ךירצ אלש ונל החיכוה תאזה העונצהו הטושפה תיגתה ,וידר

 תוטושפ תושיג תוליעיב סושייל ךירצ - שונא קשממ ןונכיתב יייתריצייי

 .תוחכומו

 תבוטל ךסמ חטשב זובזיבה לע הלא םיפד לעמ יתננוק םיישדוח ינפל

 ,הפשא יחפ יייע לזגנה חטשה לע .ןיטולחל תורתוימ תויפרג תורופטמ

 ראשו ינורטקלא תושיגפ ןמוי לש בגב ילריפסה ציפקה לש יפרג רואית

 יכ יתנעט .סינותנ םג גיצהל ךירצ גצה לע יכ חכשש ימ לש תואנ תואצמה

 ןויסנב םימושיה לש וז תופיפייתהל קוקז אל יווישכעה שמתשמה

 ומכ ,םיטושפ םיגשומ סע דדומתהל טלחהב לגוסמ אוהו ותיא דדייתהל

 טעמכ טוריפב הלריפס תרבחמ ךסמה לע וריצייש ילב ,תרבחמב םיפד

 .יטסילאיר-וטופ

 - שונא קשממ ןונכיתב יייתריציי' תויהל ךירצ אל

 ירצ

14 

 תוחכומו תוטושפ תושיג תוליעיב סושייל ך

 טבמב תוארל תלוכיה ,יתעדל .בהוא ינא הלא תא .תויגתה יבגל ךכ אל

 רבכע תציחלב ףדפדל וא ,םיפד תבורמ תרבחמ לש ןכותה תא דחא

 רתויב הבושחה האצמהה איה ,ףד לכל תודומצה תויגתה פייע תסטרכב

 ילב ,םיטירפת-יתתו סיטירפת ילב .םיינורטקלא סיכמסמב טווינה חטשב

 ,טושפ .הריחב תוביתב תומישר לגלגל וא גולאיד תוביתב סינולאש אלמל

 איה תמאה .ץוחללו תיגתה לעש תרתוכל ןמסה תא ויזהל ,ךסמב טיבהל

 דבעמב ,רושעמ רתוי ינפלמ התוא רכוז ינא .השדח אל ללכב היצפסנוקהש

 יפרגה סילילמתה דבעמ הארנכ היה הז .\/סז6\/ווסח םשב חכשנ סילילמת

 .(6-ה ימשב טיבשכ תוריהמב סלענו חרזש ,005 תביבסל ןושארה

 .יפרג שמתשמ קשממל הלשב התיה אל ןיידע הרמוחה 1982-ב

 שונא קשממ תדבעמ

 אלש ,הנכותה תישעת לכל תונולער חותיפ תדבעמכ שמיש \/סז6/ו8וסח-ה

 לעמ סלענ אוהש ירחא תוכורא סינש סיירוקמ תונויער ונממ בונגל הססיה

 תורשפא התיה הז םילילמת דבעמ לש תויצולחה תונוכתה ןיב .םיפדמה

 ,ךרוכה שארב תיגת לע תבתכ ותוא ,ראתמו ךורא םש םיכמסמל תתל

 סנמא התשענ ףבוקה תריחב .ךסמה לע ףבוקה תא תיפרג ראיתש

 תונחלוש לע םירבכעה תוברתה ינפלש סימיה ויה הלא - הדלקהב

 לוהיז תויגת םע תיפרג הרוצב סיצבקה תירפס תגצה לבא - הדובעה

 .שוטניקמה לש ללוהמה יפרגה קשממה תא המידקה
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 םע החכשנ תאזה האצמהה

 דנלרובש דע \סז6/גפ0ח-ה

 קירבמ שומיש הל האצמ

 יפרגה ינורטקלאה ןויליגב

 .\ץוחשסש4-ל ורפ-ורטאווק

 הלבקתה תאזה הרופטמה

 סוטולש דע הבר הכ תובהלתהב

 רתוי רהמ התוא וצמיא טפוסורקימו

 תבנגיי רמאל לוכי ןהאק פיליפשמ

 ןאכ רבודמ השעמל .ייסירצוי תויוכז

 תונזיליג ףוסיא :תובולש תואצמה יתשב

 דמימל הרופטמכ תרבחמב סיידמימ-וד

 סיבר םייקסיע םילדומב ישילשה

 תרזעב סיפדה לש ילאוזיווה יוהיזהו

 לש סינותחתה סיילושל תודומצה תויגת

 לכו חצנמ בוליש הזש רבתסמ .ןויליג לכ

 ותוא אצומ שדח וא קיתוו שמתשמ

 .ליעיו יביטיאוטניאכ

 דבעמ ,ושסאכ לש השדחה הסריגב

 ,טפוסורקימ לש ירלופופה םילילמתה

 ןורתפ ,תויגתב שדח שומיש השענ

 םיטירפת לש תקבדמה הלחמל ירוקמ

 ףדרמיי - תויצפוא ריתע סלועב

 ךושמל לק הזש לככ .ייסיטירפתה-יתת

 ,םירותפכ לע ץוחללו סיללגנ םיטירפת

 סא סילבסנ יתלב תויהל סיכפוה םייחה

 ןיב הריחב ךל עיצמ טירפת לכ

 סישרופ סדיצמ סהש ,םיטירפת-יתת

 התא סתוא ,תויצפוא לש השדח הרדיס

 ךכו - םיטירפת-יתת-יתת תרזעב רחוב

 תובכשב הריפח בורמש דע ,האלה

 ימיל עגעגתהל ליחתמ התא םיטירפתה

 ןונכיתב אירב ןורקע !םינילעה 5

 השיג סושש רמוא יפרג שמתשמ קשממ

 רתויל קקדזהל הכירצ הניא טירפתל

 ךכל עיגהל ידכ .רבכע תוציחל יתשמ

 .סיטירפתה לע תויגתה תרופטמ תא השדחה \וא08 כ תמשיימ

 לש הדובעה ךסמב תוימלצה וא םיטירפתה דחא לע ץחול התא רשאכ

 .ףד ךכ לע יוהיז תויגת סע תרבחמ לש הנומת לבקמ התא \צ08 0

 לכ תא עצבל לכות וב ףדה תא ךל תחתופ הנוכנה תיגתה לע הציחל

 0105 רותפכ לע הציחל ,לשמל .עובקל ןיינועמ התאש תוריחבה

 .םייוסמ אשונב הרוצתה תויורשפא תא גיצמ דומע לכ וב סקנפ ךל תחתופ

 \ע הנבמב אצמתמ רבכש ימל ךרדה תא תרצקמ קר אל תאזה השיגה

 קרש ימל רתוי םילק םייחה תא השוע םג אלא ,ואסא כ לש םיטירפתה

 תא תוארל לוכי אוה ךכ .השדח הביבסב וכרד תא ששגל ליחתמ

 .ודעיל עיגהל ךיא תיביטיאוטניא ןיבהלו לע-רטבמב תויורשפאה

 איצוהל ךירצ יתייה סייפרג םיקשממב תומזגהה לע יתרטיק רשאכ
 םיכמסמהש רתויב תובוטה תורופטמה ןה הלא .תויגתה תא ללכהמ
 .ריינה סלועמ ולאש סיינורטקלאה



 והוהה ושסחא5ד הוס
 והואזחהה< תמצוע
 .תינחלוש הדובע תנחתב

 .3270-ל ישיא בושחימ תוירושיק תונחת לש תמלשומה החפשמה

 דיחי ןורתפ שי וישכע

 תינוגרא-ללכ תוירושיקל
 ירצומש רחאמ

 אא[ וסוג
 םהיניב םיפתשמ ליבומה ןרציהמ

 3 תוירושיקב
 תונוכת ןתוא ו ו

 םיאיבמ םה ,םירשקו גש | :אזז630-10 00

 רתוי ההובג תוליעי אז סגה

 ,תברועמ הביבסל

 ,הכימת טושיפ ךות

 הרוצת ,הכרדה

 החפשמה - 263 לש

 לש הדיחיה תמלשומה

 3270 תוירושיק תונכות

 .הנקתהו ,ואזאפסו\5 ,05-ל
 .05/27ר שוטניקמ

 ,תנאדא תרבחב תוריכמה תקלחמל רשקתה .המצע ינפב המצוע-בר ןורתפ איה תחא לכ

 דציכ ךמצעב הלגו ,לארשיב 64 יגיצנ רתויב ףיקמה תוירושיקה ןורתפ ןה ,דחיב

 המצועה תא איבהל הלוכי 181 אסון .תוברועמ תוב יבסל

 הסה בשחמל 110817ה לש חה[ אטו תחפטמ כ
 התע תכמות הקופת לידגהלו ינחלושה ג

 .ךלש ןוגראה יבחרב ,צסצ6]] א6( 86 0 54 -ב 5
 - |[ זטחפ וצוזח
 ןכו ,ד67 לע 71א3270-ו 616

 .תורחא תרושקת תורוצ ןווגמב | = אסוס טז
 א

 %טקקסזו סח
 12704227 81] (סטת

 ו 18[ ס 5.
 60 תחשהו0|681ה 5 1
 מ"עב תרושקת תנאזא

 51905 לאומש תעבג 20 ןוירוג-ןב 'חר
 0375323220 .סקפ ,0375323230 .לט
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 76 ןיב רשג
 ו[ גוה(זגזח6- ל

 -ונה (םסשחצטופק) ןוטיקה שו

 -ימה םלועב םיפתתשמה לכ תא הסינכמ תיחכ

 שדחמ דומילו המאתה ךילהתל ינוגריאה בושח

 ךילהתהש סרהל םיעדומ סלוכ .ידמל םיביאכמ

 -ומ םיבשחמ תורכח רפסמ לש סיחוורל סרג

 תופיקמו תוקומע ןה תויועמשמה לבא ,תוכיל

 ,תובישח רדס יפל אלש ,הרצק המישר .הברהב

 :םיאבה םיטקפסא תא הלעמ

 (אזכ אה אזו ג/[: יבשחמל הנכותה תורבח <

 תינכט הביבסל ןהירצומ תא םיאתהל תוכירצ

 סינוגראב בשחמה תוקלחמ ילהנמו - הנוש

 הבסהיי רובעל םיכירצ או: לע םיססובמ ויהש

 -תו 26-ה תוביבסב וחמצש תוסיפתל י'תילטנמ

 .הדובעה תונח

 -ות קיפהל ךיא דומלל סיבייח סינוגריאה 6

 -כה תא רובשליי ילבמ ,היצמרופסנרטהמ תלע

 תוכורא םינשב שכרגה ןויסנה תא דבאלו ייםיל

 .או: תביבסב סימושי שוטילו חותיפ לש

 סירומא סינוגריאב םייפוסה םישמתשמה 6

 תדמע לש הנובתהו תויתודידיה תא לצנל

 -המ קלח לע תוירחא תחקלו השדחה הצקה

 םיפתוש תויהל תוחפל ,ללוכה ינוגריאה ךילהת

 .תינחלושה דוביעה תביבסו קשממה בוציעל

 -ומ תא םידעיימ הלא דחוימב ,26 ינרצי <

 סמצעל לגסל םיכירצ ,םיתרשה קושל םהירצ

 100%"-ו 'תונימז 100%" לש םיגשומה תא

 סינוילעה םינוירטירקכ םיבשחנה ,"תונימא

 ינוגריא בושחימב

 ןובשחב תחקל םיבייח 20-ל הנכותה ינרצי <

 -לפ לע וראשי םיירקיעה סינותנה ירגאמ יכ

 ןיב ןרכנסל תולגוסמה ,תויזכרמ תומרופט

 תואמו םיטייבהגייג תורשע סחפנש קנע ידסמ

 .יילתימא ןמזייב תורישל םיקקזנה םישמתשמ

 ,ינגומוה ןורתפ םייק אל ,רבעב חכוהש ומכ

 לש ןווגימה .בושחימה יכרצ לכל ילסרבינוא

 -וכי ,תופדעה ,לוהינ תונונגס ,םיינוגריא םיכרצ

 ןווכל ךישמי םיימוקמ םיצוליאו תונתשה תל

 לש ינגורטה סויק-ברל םיבשחמה סלוע תא

 סיירקיעה םילדבהה .תונוש תובר תמרופטלפ

 המו רבעב היהש המ ןיבל דיתעב ליהמתה ןיב

 ךישמי 20-הש רורב .ןונימב סה סויה םייקש

 לע יקסיעה בושחימה סלועב וקלח תא לידגהל

 הייהת טאאא-ש ,םילודגה םיבשחמה ןובשח

 תונחתו םיבשחמ-ינימה לש וטנרפסאה תפש

 26 יתרש ןיב סחיה רורב אל ןיידע .הדובעה

 רורב לבא ,לשבתמה ליהמתב סקינוי יתרשו

 דצל הז םייקתהל הנכשמת תוצובקה יתשש

 1994 לירפא לארשי 6

 רשאכ ,ומוציעב אצמנ רבכ ןוטיקה ךילהת .הז

 -פל א-המ סידרוי םיילארפירפ סימושי

 הדיריה וב ,אבה בלשה לבא ,טאע%( תומרופטל

 .שממ לחה אל ןיידע ,26-ה תמרל ךישמת

 תרוסמה לע רומשל

 -יה הרודהמה/עס א/\6421א₪ לש אבה ןויליגב

 סיססובמה 6 יתרש רפסמ רוקסנ ,תילארש

 -יס יליבקמ דוביעיי תרוצתב םויטנפ ידבעמ לע

 תמאתהב םיצולחה סה הלא סיתרש .ייירטמ

 בושחימ לש םיכרצל 6 לש הרוטקטיכראה

 סג ונא הז ןויליגב .םייטירק םימושיב ינוגריא

 ,םויטנפה לש תושדחה תואסריגה לע םירפסמ

 -פת אלמל תלוכיל רתוי דוע ותוא תוברקמה

 .םילודג םיבשחמל םירומש ויה רבעבש םידיק

 יחתפמ תא םימידקמ הרמוחה ינרצי ,ליגרכ

 -חה תואיצמל םהלש המאתהה בצקב הנכותה

 ,הנכותה תורבחל תאזב רבוע רגתאה .השד

 -שב תודמועה 26 לע הדובע תוביבס חתפל

 :סינוירטירק השול

 -הל הנכשמתש ,א[: תומרופטלפ סע תומיאת <

 -ינב רקיעב ,ינוגריאה בושחימה ףרועב סייקת

 .יזכרמה םינותנה דסמ לוה

 -ידח הנכות תוסיפתו תיזח ילכ סע תומיאת +

 ,6 תומרופטלפ לע תוריהמב תוחתפתמה ,תוש

 .האלמ תיפרג הביבסב

 סיקודבה תונורתפה ,עדיה רגאמ לע הרימש <

 ,תוקיתוו תומרופטלפ לע םירובצה םינותנהו

 -וסמ תוכרעמיי סויה תארוק הישעתהש המב

 .₪,060צ 5צ51א(8) י"תויתר

 תא דבאל ילבמ עצבל ךירצ הזה ליגרתה תא

 סישנא - בושחימה ךרעמב ירקיעה באשמה

 -עו תיתרוסמה הביבסב סנויסינ תא ושכרש

 -יש דומלל םיצלאנ סה וישכ

 .םישדח םילכו תושדח תוט

 ןיב רשג תונבל ךירצ ךכ סשל

 -ומ תונכיתל ילרודצורפ תונכית

 הדובע תביבס ןיב ,םימצע החנ

 הב הביבסל םיוות תססובמ

 ןיב ,ךלמה אוה יפרגה קשממ

 בשחמ לש תטלחומ תויזוכיר

 םישפיט םיפוסמ וביבסו אי

 -לה הב ייתרש/חוקל" תביבסל

 .תרשהמ סכח תוחפ אל חוק

 יתשב ליחתהל שי רשגה תא

 ליחתהל ,דחא דצמ :תווצקה

 םילכ םע ,אוי-ה דצמ הינבב

 ליחתהל סימושיל ורשפאיש

 רתוי תונטק תומרופטלפל רגהל

 תיזח ילכ תונבל ,ינש דצמו

 תונוכתה תא ול ונקיש ?0-ל

 רורב .םילודגה םימושיה תטילקל תושרדנה

 עצמאב שגפהל תובייח סינובה תוצובק יתשש

 דע .ןהיניב םואיתב ךרוצ שי ךכ םשלו רשגה

 קושב תומגמה ןיב סואית הברה וניאר אל הכ

 -המ לודג קלחו או: לע הרוקש המ ןיבל 26-ה

 .הזה קתנהמ עבונ הישעתב היצמרופניאסיד

 תורבחו המודק העיד לכמ קזח חרכהה לבא

 תודרשה ישוח סע הלא הארנכ ,תודחא הנכות

 -פא הרוצב ביגהל וליחתה רבכ ,רתוי םידדוחמ

 הנורחאל ךרענש סנכב .ןוטיקה רגתאל תיביטק

 תרבח הגיצה (בייהרא) הייגרו'ג ,הטנלטאב

 יפלכ תפלאמ תוחי תפ (0.) סחוקנזטז

 סופתייל זעונ ןויסנו םידמימ ןוטיק לש תומגמה

 המלש הרדיס הגיצה 64 .ייוינרקב רושה תא

 רעפה לע רשגל םתרטמש םישדח סירצומ לש

 תינרצי איה 6) םייתרוסמה היתוחוקל ןיב

 יבשחמל רתויב הלודגה תיאמצעה הנכותה

 טאא לש תושדחה תומרופטלפה ןיבל (א[:

 סינווכתמ ונא י'6 תומרופטלפיי יוטיבב) 06-ו

 \אופסאפ תואסריג תא םיצירמה םיבשחמל

 .(א6ו\\גז6-) 05/2 ,תונושה

 \ ב

 תכרעמ קלחל 26-ה תכיפהל ןושארה רישכמה

 -מה ,ילאוזיוו תיזח ילכ אוה תינוגריאה עדימה

 תומרופטלפ לע םינותנ ידסמל השיגל שמש

 -נמ ללוכ (צפ) צוצטג| תאקזס₪ .תולודגו תונטק

 20-מ רתוי םע 0086 ידסמל תוליאש ןונג

 -מל השיג ןונגנמ ףסונבו 0+8 לש םירביירד

 -וכ סינורחאה הלא .אוזז לע םייתרוסמ סידס

 דסדז, 1או5, ץפהא|, 64-]כאו5, תא םילל

 אוה /מ לש קשממה .507% -ו /\ -[23וג00חוח

 -וד ללוחמ סג תללוכ הנכותהו ןירדהמל יפרג

 .תותליאשו סיספטל חותיפ תביבסו קזח תוח

 תיזח סושי לש ימוקמ חותיפ רשפאל ידכ
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 סע חוקל/תרש ימושי חות.

 תרצות 501, דסמ לש עונמ םג צ ללוכ ,501-ל
 יה

 לכל השיג השעמל החיטבמ 0286 תוירשיק
 -תה .םירחאה 06 ידסמ תיברמו 501, ידסמ
 תונכותה תועצמאב תישענ א: ידסמב הכימ
 לש תותליאש יתרש ינש ,15/\/8-ו 35/17 חס6
 -נה ידסמ תא .םייתרוסמ םינותנ ידסמל 6
 -תה 10א/8-ו סגוגססחותו ,המצע הלש סינות
 תפסוה יייע ייהחותפייה הסיפתל 6 המיא
 לש השדח שאזא תסריג יייעו 0280 קשממ
 -חה הסריגה הצר סויכ .םייתרוסמה סידסמה
 סקינוי תסריג תחת 1: יבשחמ לע השד
 לש הכימתה תא לצנל ןתינ וז הביבסב .זז-טא
 יליבקמ דוביעב 68-10/5-ו 0 -121ג(2סחותו
 -לפ לע סיהובג םיעוציבל עיגהלו ירטמיס
 ,תפסונ תואסריג .תיסחי הרקי אל המרופט
 .בורקה דיתעב תויופצ ,םירחא א[א יבשחמל
 תונכותה ילעב םכאש אש ישמתשמ
 רועהל םילוכי 6-01 תסס וא 6-5
 אופ. ידסמל תשגל ידכ 110% 566 לודומב
 .םירחאו א

 תומרופטלפ תבר היצרגטניא

 הדובע תביבס לש היצרגטניאל םירחא םילכ
 -וכ הטנלטאב סנכב וגצוהש תומרופטלפ-תבר
 :תא םילל

 ימושי חותיפל ילכ ,6/-8641ו8 11 \סזאסטח6ה 6
 -יג שי םויכ .ק6 תומרופטלפ לע (לובוקב) א
 תויצפוא | .05/2-ו \ץוחנסאפ תביבסל תואסר
 לע סושיה תא קודבל סג תורשפאמ תושדח
 אוהש הויאב א-ה תא סימעהל ילבמ ?6-ה
 .הדובע תנקתהל ןכומ םושיהש ינפל בלש

 -יפל ילכ ,0-\/15081 03! 0

 ןאכ סג .יפרג שמתשמ קשממ
 איה חתותיפה תביבס
 הרטמה סושי וליאו \/ות6סופ
 .או: לע אוה

 תכרעמ | ,6-עגא[ 6 %
 סע םימושי חותיפ לוהינל
 לש יטמוטוא לוהינל סילכ
 ,וייח .תופוקת לכב סושיה
 דעו ינושארה בוציעה בלשמ
 תכרעמה .תפטוש הקוזחתל
 תוביבסב | סויכ | תכמות

 תואסריגו | ,05/2  ,וח60ו5

 .סקינוי לש תונוש

 <? הנומתל

 ןיידעש | ,ןורחאה טנמלאה

 ,חוקל תואסריגב ןימז וניא

 תוסיפת תא איבהל רומאה
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 ו

 קורול ילבמ שומימל רתויב תושידחה תונכיתה
 -וסמ םימושי חותיפב רבצנה ןויסנה תא חפל
 הז רצומ .64-015081, 0818618 אוה ,םייתר
 -רא סע םימצע תיחנומ השיג בלשל רומא
 תפש לש המצועה תאו החותפ הרוטקטיכ
 \וצטג| .\(וח6סש תביבס סע 6-0
 יוביר ,תולטמ-יובירב ךומתל הרומא סן
 -יפ ילכ תקפסמ איה .תונולח יובירו םיכמסמ
 -ידח םילכו ריהמ רלייפמוק ,םיילאוזיוו חות
 שוצטב| לש הנושאר הסריג .תואיגש יופינל םיש
 -כו \אוחטסומ 3.1 רובע ץייקה ררחושת 0
 בחרות ייוגקישיי תא ררחשת טפוסורקימ רשא
 .השדחה תכרעמל סג הכימתה

 יי
 ינש בובי :םויטנפה

 \רהגמ 100-ב
| 

 םירבדה .דסממה תא זרזל ידכ תורחת ומכ ןיא
 -ומ םירואזונדב רבודמשכ קר אל סינוכנ
 סג אלא ,םיירוביצ סיתוריש לש םיטסילופונ
 -דה ירז לע וחנ אל םלועמש קט-ייה תורבחב
 -יגב דחוימ רמאמ שדקומ ול ,עסושטזק6-ה .הנפ
 -לו "םירוט תולעהליי לטניא תא ררוע ,הז ןויל
 וניאר אלש תויביסרגאב סויטנפה תא ףוחד
 לטניא הפשח זאמ הפלחש הנשה ךשמב .סדוק
 הריווא שדחה דבעמה תא הפפא ,סויטנפה תא
 סינשרפ סיפתוש ויה ךכל .ייהארנו הכחניי לש
 סצמא א [,-כ סויטנפה תא וגיצהש ,םינוש
 -הש ,המצע לטניאו ,הליגר תינחלוש תכרעמל
 רצומכ הנושארה הסריגה תא גיצהל התשקת

 ו

 61[ ץוסא | צעוח6סא | [6וק
 ]5 ו ₪ | 5 0

2 

 -שה הסריגל וכיח םלוכ .ידיימ שומימל ישעמ

 קפסהב רתוי תינוכסחה ,רתוי הריהמה ,הינ

 -יגב הנביתש ,רתוימ סומיח תענומה ,ילמשח

 תוסורפ לע (ןורקימ 0.6) רתוי הנידע הירטמוא

 -יגב .(רטוק מיימ 200) רתוי תולודג ןוקיליס

 ק6 א/4621א8 לש (15 רפסמ) סדוקה ןויל
 -טה רגתאה תא ונגצה תילארשיה הרודהמה/
 ףוטקל הפצמ לטניאש תוריפה תאו יגולונכ
 רצומה תא לטניא הגיצה שדוחה .וב הדימעמ
 ,יישדחה סויטנפהיי ול אורקל ןתינ טלחהבש

 שדחה םויטנפה

 -מש סידבעמ הגיצה לטניא .ןועשה תוריהמ 4
 -המ יצחו דחא יפ ,רהגמ 100-ו 90 סתוריה
 -ופה תא .תומדוקה תואסריגה לש תויוריהמ
 ךכמ דומלל ןתינ תפסונ החבשהל לאיצנט
 רצויש ,ינויסנ םויטנפ דבעמ סג הגיצה לטניאש
 -גמ 150 לש תוריהמ סע ,ומצע רוצי ווק ותואב
 .\רה

 -מה תוריהמ ןיב סחיה .י'יצחו דחא עאיי +
 -מה תוריהמל (ארהגמ 100/90) תימינפה דבע
 לנשה רודהמ םידבעמב ןורכזה קיפאל קשמ
 ךישמי ןורכזה קיפא ,תורחא סילימב .3:2 אוה
 .ףרהגמ 66 וא 60 לש תוריהמב ץורל

 ,טאוו 4-מ תוחפל הדרי וז .קפסהה תכירצ +
 תא הלעמ ןועשה תוריהמ תלדגה ,ללכ ךרדב
 -פה .יראניל ןפואב םומיחהו קפסהה תכירצ
 -גמ 100-ב ותוא ץירהל הסנת סא ,ןשיה סויטנ
 -יל רבעמ הברה - טאוו 20 ךרעבל קקדזי ,ףרה
 אל השדחה הסריגל .זראמה לש רוזיפה תלוכ
 קפתסהל רשפאו ררוואמ דימצהל וליפא ךירצ
 .יביספ םוח רזפמב

 .םירפושמ סיעוציב

 תא קודבל ונל אצי אל

 -מב שדחה סויטנפה

 לש םילבוקמה סינחב

 ןכלו 20 אא
 לש סינותנה תא טטצנ

 -יב תדדומ וז .לטנא

 רטמרפב םיעוצ
 ללקשמה 60?
 -וקמ םינחבמ רפסמ
 ללוכ - הישעתב סילב
 66 [36חסתתוגזא לגחבמ
 סישדחה 60%( ינויצ

 90 תסריגל 735 סה
 תסריגב 815-ו ףרהגמ
 םיכרע | .ףארהגמ 0

 2.8-ך 25 יפ סה הלא
 לש ןויצהמ (המאתהב)

 .-נכנמ6

 -( ה 99-77 "6
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 !\ המשרה תיולג
 ינחלושה בושחימב םינוויכ

 תובורקה םינש

 יעבט לדוגב ותוא (עומשלו| תוארל אוב



 תובורקה םינשל ינחלושה בושחימב םינוזמ = = "ממ
 תופתתשה תנמוה

 .קרובד ןהוג תופתתשהב לארשיב 20 א/6421א8 ןגראמש ,ןושארה ימואלניבה רנימסב ףתתשמכ יתוא ומשר

 דבלב בטומל/ קנב רפסמ 15.3.94 ךיראתל חייש 675 סייע קיש הטול :םייטרפל ד

 .רנימסב מייחה לש ותופתתשה רובע תינובשח דגנכ (מייעמ ללוכ) חייש 675 סלשנ יכ תאזב םירשאמ ונא :םילענמל ב

 ןופלט --------------- "קפתוסש == = = | תמתותו המיתת == = = = = הנמזה רפסמ

 ספ ןופלט ףתתשמה

 תבותכ

צוה ומ הנו מנכ )המ הק ןשי :םצמב ,בב אשנב קש ששה :אוחו שר | בג | שישב קרלו
 מ ה ו הו ו ו ו יי הש יבמ | וס ו וש הממ הנדבן תפכ הת ז םאכ  ממבו םפבנ | הכבצ  םכ  םנ

 מ"עב רואל האצוה עדילא :לא
 61091 ביבא-לת 9237 .ד.ת

 !עצבמ רפוט 64-5טקסז0316 !סז \/וחשסשפ |

 .מייעב רואל האצוה עדילא תדוקפל

 רפסמ דרכארשי/ הויוב ינובשח תא בייחל אנ

 טפ טחכ נה הומו
 דע ףקותב סיטרכה

 המיתח ךיראת

 - - - 'סמ ןויליגב לחה ,(תליאב חייש 230) דב לב חייש 269 ריחמב

 (?0 וקפ6זע6 עצבמ +
 111 דומעב סיטרפ

 .תויונחב ןיזגמה ריחמ לע החנה 40% + 5695 יוושב הנכות =

 עוצב ומור ווא

 ןופלט החפשמ סש : !סניח 04-5טק6ו0016 + תונויליג 25-ל שדח יונמ

 דוקימו תבותכ * !םניח 64-5טק60366 + תונויליג 25-ל = רפסמ יונמ שודיח

 קנב יסמ קיש בייצר 77 +  !סניח 6/.-5טק66 + תונויליג 25-ב = .רפסמ יונמ תפסונ הכראה

 ביבא-לת 9237 .ד.ת מ"עב רואל האצוה עדילא :לא

 תילארשיה הרודהמה /20 /110421א5-ל שדח יונמ תנמזה

 לוב
 לחה (תליאב חייש 102) חייש 119. - ריחמב תונוילג 10 ב

 ] ןוילגמ

 : רפסמ

 ןופלט החפשמ םש

 וקימו תבותכ :לא ד

 קנב רפסמ קיש בייצר

 . מייעב רואל האצוה עדילא תדוקפל מ''עב רואל הא צו ה עדילא

 :רפסמ טרכארשי/הויוב ינובשח תא בייחל אנ

 ה ו ו 9237 .ד.ת
 01 ב'בא - לת

 ה. דע ףקותב סיטרכה

 ------------. המיתח שש ראתה



 םיחמומ םיטקייורפ ילהנמ םג
 ! םיליחתמ םעפ ויה

 ץץ 6
[ 

 ןושארה םויהמ ליעיל ךתוא השועש הנושארה םיטקייורפה לוהינ תנכות

 הרשכה אלל טעמכ התיא דובעל ליחתהל לוכי התא .ללהה תא הילע ורמג םיחמומה 6 -5טקטז 0

 לכלו טקייורפ גוס לכל שארמ תונכומ תוינבת .תמדקומ רתויב הבוטה הנכותה"י רמוא ,לשמל ,50וואויגזט וט6%ו-ה

 סייביטקרטא תוחודו םייפרג םיכסמ ,םיבאשמ ןוזיא תיעב םיטקייורפ להנמ שפחמש ימל

 - האלמ תירבעב - םיליעיה םילכה םע רתויב קזח

 תויהל ךל סירזוע \/וח0סוצ \12927ות6 ."רתויב

 סויהמ ינרציו ליעי רתויו הנשה רצומל הב רחב

 .הב שמתשתש ןושארה לוהינל הב םירזענ םיחמומ

 לכבמ םיבכרומ םיטקייורפ

 6 -5טק6ז7ז0ן66 תא תרחא הנכות

 לע ץירהל לכות ידכו ,ליחתמ םעפ היה החמומ לכש תעדוי 6ג לבא

 תמרופטלפ הקזחה םיטקייורפה לוהינ תנכותמ ברימה תא קיפהל

 15. 05/2, \\וח6סו איה ךכ םשל .דומצ עויס םע ליחתהל ךירצ ,רתויב

 תכרעמ ילרגטניא קלח הווהמ איה .טא[א םג בורקבו - "ןווקמה רזועייה ,קא1-45515דגאד-ה תא הנכותב הלילכה

 לש הרקבו הכרעה ,בוציע ,ןונכיתל 6 לש תונכותה סג םילוכי וישכע" .םיטקייורפ לוהינב רתויב ליעיה

 .הקוזחתל דעו היצפסנוקה בלשמ ,םיטקייורפ תחא לא םכרד תא אוצמל םיסונמ תוחפ םישמתשמ

 ה רמוא ,"קושב רתויב תוקזחה םיטקייורפה לוהינ תונכותמ

 5 רשאכ ,ןשיה חסונב סיטקייורפ לוהינ לע ןמז זבזבל לבח אל וא , 6 א14071א6-ה וילע

 : וליפא - ךכ לכ הנימז המישמה עוציבל רתויב הבוטה הנכותה ה \/

 6 תונכות תציפמ ,א.0.8 תרבחל סויה דוע הנפ !םיליחתמל = א וסחר: 0 \ -פטק6ז/ז0ן6ש-לש תורמל

 תויהל לוכי התא םג ךיא ךל תוארהל חמשנו ,לארשיב 0 קבל ילהנממ דחא תא שי"

 5קטזקזס]טשו להנמ (ק6 א[621א6-מ טוטיצ) "רתויב םיקזחה םיבאשמה

 מם |[₪ | מיל |
 03-6390054 .סקפ

 5 0 ביבא-לת 8 עבה יתר הליחת הבשחמב הפידע הנכות
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 רוציה תיגולונכט

 -יבה םיטקפסאה לכב וגשוהש םירופישה
 -כט לש חתפמה דיקפת לע םידיעמ סייעוצ
 .המצועה תרמצ לע תורחתב רוציה תייגולונ
 לעפמב רלוד ןוילימ 750 העיקשה לטנא
 -יעה רוקמה היהי אוהש ,דנלריאב הלש שדחה

 -טה סינייפאמה .בורקה דיתעב סויטנפל ירק

 ,לשמל :םימיהדמ סה לעפמה לש סייגולונכ

 שי וללחבו סנוד 6-כ וחטש יייקנהיי רוציה רדח

 לכב) בקועמ לגרל דחא קבא ריגרגמ תוחפ

 -נב ףאוש התאשמ קבא תוחפ שי ולוכ חפנה

 לכ .(םלועב רתויב הייקנה ריעב תחא המיש

 הקדב םימעפ רשע שדחמ ןנוסמ הזה ריוואה
 -ותש ,םיטובור יייע תעצובמ וב הדובעה בורו
 .סתעונתב קבא ולעי אל םהש ךכ וננכ

 לע םיקייודמ םירפסמ תררחשמ אל לטעא

 ,שדחה לעפמהמ סויטנפ ידבעמ לש הקופתה

 .ייסיבר סינוילימיי לע םיזמר תנתונ איה לבא

 זוחא 25 סויטנפב הווהי ,הרבחה ישנא ירבדל

 ףוס דע רציית לטניאש םידבעמה תקופתמ (,)

 7 דע 6 לש הקופת קיסהל רשפא ןאכמ ,הנשה

 לש תויזחתה רתוי הברה - סידבעמ ןוילימ

 -יחי ןוילימ ךרעב) וז הנשב 20ש626-ה רוצי

 לש ריחמה תא התלעה אל םג לטניא .(תוד

 תומכב ,הדיחיל רלוד 1000 דע 850) סויטנפה

 -אה לככ רהמ רודחל הרטמב (תודיחי ףלא לש

 סג תססזק0-ה לש ךומנה ריחמה) קושל רשפ

 -יא לש םינותנה .(לטניא תא תצק ןסרמ אוה

 3 יפ ריהמ קושל הרידח בצק לע סיארמ לטנ

 תא חידה 486-ה וב בצקל סחיב 5 יפ דע

 יריחמ םידרוי וב בצקה םג .הכולמהמ 386-ה
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 וניארש המ לכמ רתוי ריהמ םויטנפ תוכרעמ
 -מב םויטנפ יבשחמ רבכ הארנ 1995-בו רבעב
 -מו לודג קסיד ללוכ ,רלוד 2000-מ תוחפ ריח
 .תצאומ הרוצת תכרע

 שדח חתמ ,שדח זראמ

 בשחמ שכר רבכש ימל תוכחמה תובזכאה תחא

 רצומ לע בושחל םיהדמ !תיסחי) ןשי סויטנפ

 לעכ םירופס םישדוח ינפל םולח היהש

 -ושפ החבשה עצבל רשפא-יאש איה ("ןשוימיי

 שדחה סויטנפה .דבעמה בבש תפלחה יייע הט

 תושירדב ןהו יזיפה הנבמב ןה ומדוקמ הנוש

 סע ,רתוי ןטק שדחה זראמה .ולש למשחה

 יא .סדוקה זראמהמ רתוי תופופצ ייםיילגריי

 סג - הנשי תבשותב שדח סויטנפ עוקתל רשפא

 .ץטחזוטחו 8636 וילע רמאנ תינקש בשחמה סא

 ,1994 ףוס ינפל דוע הארנכ עצוי החבשה בבש

 סג .האנקב קפתסהל ץלאת זא דע לבא

 סאתמ יייע הנבמב רעפה לע רשגל רשפא-יא

 למשח התוש שדחה סויטנפה .אוהש לכ ינכמ

 סיקפוסמה טלווה 5-ו טלוו 3.3 לש חתמב קר

 .ותוא וגרהי ןשי סא חולב

 ורשפאי למשחה תכירצבו םידמימב הנטקהה

 -י) םיבשחמב וליפא םויטנפה תא ןיקתהל

 -כט תא םשייל הטילחה לטניא השעמל .םיאש

 ינפ לע ,קפסה תכירצב ןוכסח לש ,51  תיגולונ

 אצמת אל בוש .הלש םידבעמה סורטקפס לכ

 -מל תודעוימה ,ייקפסה תוכומניי תואסריג

 היהי דבעמ לכ אלא ,דבלב סיאשינ םיבשח

 -עב קר וניא ןוכסחה .יתייפכ היגרנא ןכסח

 רק בבש .יתביבס קזנ תעינמבו למשח תויול

 תדרוהו טהול בבשמ רתוי םימי ךיראי רתוי

 רתויב יתועמשמה רבדה איה קפסהה תכירצ

 -אה תא לידגהל מייע תושעל הלוכי הרבחש

 .ינורטקלא ביכר לש תונימ

 ירטמיס יליבקמ דוביע

 תכימת תללוכ סויטנפה לש השדחה הסריגה

 ייטילשיי ,םידבעמ ינש לש תווצ תדובעב הרמוח

 וניאר המגדהב .(51.גצפ) ייטלשנייו (א/451133)

 ידבעמ ינש םינקתומ וב לטניא לש 6 בשחמ

 -מב םילעופו הז דצל הז ץרהגמ 90 סויטנפ

 ליגר סושי תצרהבש ןבומכ .תמלשומ תויליבק

 סימינ יוביר תביבסב הדובעל ןכוה אלש)

 וא 205 תביבסבו (אוט1דודהאמ ]אס

 תולטמ יובירב תכמות הניאש \/וחשסשפ 1

 תוארל רשפא יא ,(א01 1 \8%1א0) יתימא

 רשאכ לבא .םידבעמ יוביר לש רופישה תא

 סושי סע 08/2 וא \/וחפסשפ א1-ל רבוע התא

 אצמת ,םימינ יובירל ןתלוכי תא לצנל לגוסמה

 טעמכ המצועב קנזמ ידבעמ-ודה בשחמה יכ

 .דיחי םויטנפ םע בשחמ רשאמ הלופכ

 םג תרזענ יליבקמ דוביעב הרמוחה תכימת

 ינש תרשל לגוסמש ,שדח ןומטמ ןורכז רקבב

 -ענ וניארש בשחמב סימויטנפה ינש .סינודא

 תוליפכה תכסחנ ךכו ,ףתושמ 12 ןומטמב סירז

 -מה ינש רשאכ) דבעמ לכל דרפנ ןומטמ לש

 ,סושי ותוא לש סינוש סימינ םיצירמ םידבע

 סינותנ וללכי סינומטמה ינש יכ יוכיסה לודג

 -יס הררחיש סג לטניא .(םיהז טעמכ תודוקפו

 שומימל םישמשמה ,/61 ירקב לש השדח הרד

 -דו סויטנפל םימגד םע 661 ימוקמה קיפאה

 תוריהמ תשלושמ הסריג) 284 דבעמל סימג

 סיבבשה יכרעמ .(ךשמהב ךכ לע .486-ה לש

 לש קיפא תוריהמב סיכמות ץ61-ל םישדחה

 -המ קלח רותפל סירומא סהו ץרהגמ 66-ו 0

 .ןושארה רודה לש תויעב

 8156 ידבעמל האוושה

 שדח דבעמ לע הזרכהב ענמנ יתלבה קלחה

 דחוימב ,םירחא סידבעמל האוושהה איה

 לכ לומ דיחי דדומתמ םויטנפה רשאכ ,סויכ
 -רמ םויטנפה לש סינותנה .סלועב סי-8156-ה
 -ישי האצות ,םימלש יבושיחב דחוימב םימיש
 לנש תללוכ ולש הרוטקטיכראהש ךכמ הר
 לטניאש םירפסמה .םיליבקמ ייעוציב תורוניצ"
 5ק₪0ו8ו לנחבמב סינויצ סה האוושהל תקפסמ
 -טס תוניטור לש סימלש יעוציב םידדומש ,2
 תכרעמב (לפמקל) רדהל שי ןתוא ,תויטרדנ
 טעגתשסיאפ א1) ,הרטמה בשחמ לש הלעפהה

 (153 דומעב ךשמה)



 תכרעמה בל אוה תרועה

 בושחימה ךרעמ זכרמב
 - :תרשיה בצינ חוקל/תרש

 םיבשחמה תוער תא להנמה
 .םיבאשמה תאצקה תאו

 תונחת לכו הקופת ןיא וידעלב
 .תותבשומ הדובעה
 בוועח רחא בשחמ לכמ רתוי

 ינפב דימעו ןימא היהי תרוהש
 היהי הזש בושח .תולקת
 .6ס 0

 קש שארב להנל לכותו בלב םסויזוקמוב םיע
 שיוע בוט יכה - םיתו 000 תומכח תובושת 00ו/%0-ל שי

 לש בולישב רחוב התא רשאכ חלפ תא יהאיצמהי ססווסגס
 חיטבמ התא 'םית'ו ססווסגס | תקפסמ איהו םיתרשה לש קושה

 ילא אנט

 ף שא

 בוטה רצומה תא קר אל ךמצעל רתוי) ונממ 26%-מ רתוי
 תורשה תא םג אלא רתויב .(דבלב *93-ב *חי 60,000-מ
 ימוקמ קפס לש הכימתהו תוחפשמ שולש ססו₪0-ל
 .הנוושארה הרושהמ ס55אק80-,- םיתרש
 בושחימה תצובק איה 'םית* - סחסוומאד-ו םחס5וסאוג
 רתוי םע לארשיב החילצמה | לכב תותשרב לפטל תודעוימה
 תורש ףגאו עוצקמ ישנא 250-מ .תובישח תמר לכבו לדוג רדס

 .לארשיב םילודגהו םיסונמהמ לש םימגד םג םיתרשה ןיב 1 םית
 :תרושקת םית' לש תוליעפה = דוביעב םידבעמ-בר *לע-יתרשי ו

 לגעמה תא המילשמ םויטנפ ידבעמ 4 דע) יליבקמ םזיזוממס
 ןפואב תרושקת-תורש-רצומ .(ליבקמב מ"עב תוכרעמו םיבשחמ םית
 .םלועומ ,ןליא תמר ירחסמ זכרמ
 51905 לאומש תעבג
 03-5340962 :לט

 בוועח'מב ילחתבוא בולש |
 | | םינש 3 .םלוכמ תוירחא רתוי



 -לא סוידמל יתורפס טסקט ריבעהל לק אל

 לע הסריגל ךרע הפיסומה הרוצב ינורטק

 םטזסגט [כ6ט6]סקותסח| הייואר ןכל | .ריינ

 ,1אפוח'< \\סזו6 רוטילקתה לע דחוימ חבשל

 300-מ רתוי לכ תא ריעצה ארוקל איבמה

 -לוו יעטק יווילב ,ןייווט קרמ לש ויתוריצי

 -הו תונומת ,היצמינא ,ואד

 הוולמ רופיס לכ .הארק

 ירוטסיהו יתיצמת רבסהב

 -ומ תורוגש אל סילימו

 -אה .רבכע תציחלב תורבס

 תפחוס הכ הניא היצמינ

 ירוטילקתמ | המכב ומכ

 ,םישידחה הידמיטלומה

 ארוקה תא ודדועי סה לבא

 -יצי תא שדחמ תולגל ריעצ

 יאקירמאה רפוסה לש ותר

 סידלי לש תורוד סיסקהש

 -הו רייוס סוט ירופיס סע

 .בייהראב 540 .ןיפ ירבלק

 -ול תאצוהב 3 01 !6 16014066 ןועושעשה

 -קה ןיזגמ ןונגיסב תבורעת אוה טרא-סאק

 הסג תונחדב ,הריטס לש א\כ תורוטקיר

 לע אוה רופיסה .ףרוטמ ןונגיסב סירויאו

 תנש) םיליער םיכפש התשש יתצלפמ חמצ

 ללוזל ךפהו (!אל וא ,הביבסה תרימש

 -אה םישוחמה סש-לע ארקנ חמצה .סדא

 -ולש רשא ,םיחכוגמה סישנאה תא דוצל חלוש אוהש סילנמגר

 -פב סייתסנ ןושארה בלשה .המחלמ בישהל סיאצו: סהמ הש

 םמוי

 :שוחמ לש

 ןמגראה

 :תיניצר הלש

 -המ דחא

 סירוביג

 תנוכמב קרזנ

 200 | ןמזה

 המידק הנש

 200 ינשהו

 .הרוחא הנש

 -ילע וישכע

 אוצמל סה

 "ףתשל םיכרד

 רבעמ הלועפ

 לש הרדיס ןורתפ יייע ,םלועה תא ליצהל ידכ ןמזה סוסחמל

 70 הריחמש ,השדחה 62 אסא[ תסריג .תויטסירומוה תודיח

 -של יתוכיא לוקו הפיצר היצמינא הפיסומ ,בייהראב רלוד

 .סינוטילקת תסריגב סג תוירלופופל הכזש ןועושע

 וב ימואל ןחלופ אוה הקירמאב ססו9|]

 לע םיקבאנ קנע ידמימל סידפורמ םיליפנ

 -ופס תוינש סכרואש הלועפ יעטקב רודכ

 תונגראתה לש תוכורא תוקד סהיניבו תור

 ילארשיה וא יפוריאה הפוצל .תיגטרטסא

 -אה לבא ,ןבומ יתלבו חכוגמ הארנ הז

 תועש ךשמב ןודל לוכי עצוממה יאקירמ

 סיקחשמ השולש .דעצו דעצ לכ לש סלענה יפויה לע תוכורא

 .סינוש סינוויכ השולשמ הזה טרופסה תא סיריאמ

 ןיבהל

 לגרודכ

 יאקירמא

 -שה .קחשמל רתויב לקה אוה ךסתו 1,3ח0זֶק 51זה108ע 1:001081]

 -אה תעיבק יייע תישענ ךסמה לע הרוקש המב ךלש הטיל

 -ובמ הלועפה יעטק ןכש ,רבכע אלל קחשל רשפאו היגטרטס

 סינקחשל סוקימו סיליגרת רחוב התא .ךתוברועמ אלל סיעצ

 סא .הקירשה עגרב לעפי דחא לכ ךיא הארמ בשחמהו ךלש

 עייל תמשי ירדנל סוט ,רוחבל ליגרת הזיאב עדו: אל התא

 .בייהראב 550 ,א18א11 תאצוהב סיליחתמל טושפ קחשמ .ךל

 התאש אוה הז קחשמ לש ןורתיה .א[], 6080068 0]טט [:00108||

 ינקחש סע ,תיאקירמאה הגילה לש תויתימא תוצובקב קחשמ
 -תש בשחמ

 סהיתונוכ

 ךסמה | לע

 תומאתומ

 סינקחשל

 .סדו-רשב

 הצובק לכל

 -רת רפס שי

 -וכה סיליג

 -רת 80 לל

 הפקתה יליג

 יליגרת 80-ו

 -הו | הנגה

 -תמ קחשמ

 תייה וליאכ קוידב ,תוריהמב לועפל ךילעש ךכ ,ןועשה דגנ להנ
 .א[סוסקזס6 תאצוהב ,רלוד 70 .תיתימא אז, תצובק לש ןמאמ
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 םיעוציבב בשחתהב
 6/1 תאיחמל םייואר םה

 ריחמב בועחתהב
 %1/4  תעיקתל םייואר םה
 ,םיישיא םיבשחמ לש המלש החפשמב רבודמ םיעוציבה תניחבמ - תומלועה ינשבש בוטה תא םיבלשמ 04+ יבשחמ

 םדקתמ ןונכת סע םויטנפו 586,486 יבשחמ לש החפשמ .רתויב תמדקתמ היגולונכטב םיתרשו הדובע תונחת

 .256א 04675 שששסהצ סע ,ומםו6מ 10041 806 תייגולונכטב סלוכ .ההובג תונימאו

 איה 04+ יכ .קושב םימייקש רתויב םיבוטהמ תלעות תולע סחי םיגציימ 604= יבשחמ - ריחמב רבודמש לככו

 .רתויב םירימחמה םינקתב םידמועו םלועה יבחרב םירכמנ הירצומו ןאוויטב תוליבומה םיבשחמה תורבחמ תחא

 .04= תאיחמל יוארה חצנמ בוליש ךל שיו יקטינמואי לש הכימתה תא ךכל ףסוה

 6 %1/6- םמועל םייואר םיבשחמ

 1ססא וסז וה !אדמ| 5/6 טס

 רוט ד
 ,הירא תירק ,5 ןפואה :הוקת"חתפ

 ,0379212040 :לט ,49130 דוקימ ,5565 .ד.ת

 0379211198 :סקפ ,03-9212090 :תוריש

 ,וקרטס ןינב ,55 יקסבוחינרשמ :הפיח ףינס

 057338208 :סקפ ,04-331111 :לט ,35709 דרקימ *דוס וספס אדו וא5וס 5 ה דזה סו !/אד 1. 0סזססזבווסח

 : ילא אנט
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 םיקחשמ

 -אה סינקחשה ןאכ סג .תזסח| ?8ַפ6 5קסז!8: /001081] 0:0 <

 תוצובקה לבא ,םייתימא סינקחש לש היימדה סה סיינורטקל

 -לו סיבכוכ םיתחהל אוה להנמכ ךדיקפתשכ ךדי לע תובכרומ

 סיבירי דגנ סיקחשמב .סינומיא הנחמב הצובק סהמ שבג

 דומלל ךרוצהו תועיצפ ומכ ,תויטסילאיר תויעבב לקתנ התא

 תיטסילאירה הקיפרגה תא שי הו קחשמל .סישידח סיליגרת

 קרפל בשחמל קותר ךתוא קיזחיש אוהו השולשה ןיב רתויב

 .בייהראב רלוד 80 ,קקחחווא תאצוהב .רתויב ךוראה ןמזה

 -וזפ ויהש סיקחשמה תורואמ תא סירכוז

 תונש לש ביבא-לתב תלייטה ךרואל תור

 יריטיה רויאל זא וארק !סישימחה

 עקרהו הלימה תא ריבסהל עדוי והשימ)

 -הל ושייבתה סיבוט ינבו (זהתושרתשהל

 וישכע .םשל סיבנגתמ תואר

 רשפא - שייבתהל ךירצ אל

 םיפונמה תונוכמב קחשל

 ,תיבב בשחמה לע סירודכהו

 -ולש .ןושיל וכלה סידליהשכ

 םייחמ םישדח סיקחשמ הש

 היגולונכטל היגלטסונה תא

 .ענצה ימי לש תיביטימירפה

 םירזו

 ףיטט"ל

 תונוכמ 4 .8ו!טסזפ4|| %

 -ונ 4 סע ,ךתריחבל קחשמ

 ,סינוגרד :םיירופיס סיאש

 רקונסה תופילא ,םידפרע

 -כה תא ליחשהל ךירצ ,ליגרכ .תינוויה היגולותמהמ תויומדו

 ,ןחלושל תונידע ךרב תוכמו םיטושמ ,"סירפילפיי תרזעב םירוד

 םיילוקה םיטקפאה .םידילק לע תוציחלב השענ הז ןאכש אלא
 אווסזס[.6השטט תרבח ,0 .תיטסילאיר הקיפרגהו סיבוט

 .[חוטזמסווץ6

 -מה קחשמה תנוכמל ןמאנ רוזחיש הז .טוָפחו 831| כט!טאס <
 -מה סירוחל סירודכ 8 ליחשהל ךילע הב ,סלועב רתויב תלבוק
 הנוכמה לש הובגה יכנאה הנבמה תא תומדל ידכ .םימיאת
 תלילגיי לש הקינכטב שומיש השענ ,/6/ ךסמ לע תיתימאה
 1500-ל בורק לע ההובג הנחבאב תשרפנ הנומתהש ךכ י'ךסמה
 ןיב רתויב בצועמהו ללכושמה קחשמה קפס אלל הז .סיווק
 .\זחוסא תאצוהב ,550 .השולשה

 8 ללוכ סעחגוהוא תאצוהב ,הז קחשמ .18%6-/\-8ז08א ?1ח041] 6
 -ינתמ אל אוה לבא ,בר וב ןוויגהש ךכ ,םינוש קחשמ תונחלוש
 -ושה .תיטסילאיר הרוצב םיינכמה תונחלושה תא רזחשל רמ
 -יה .תיסחי ןטק םיטקפאה רפסמו ךסמהמ קלח קר ספות ןחל
 דיחיה קחשמה הזש אוה 19%0--8ז646 לש ירקיעה ןורת
 .בייהראב 550 .\\וחטסשפ תביבסל

 רוטפורפ

 סינטק םידליב עוטנל דעונ הזה רוטילקתה ולוקיפ
 -מי םירגובמ סג לבא ,הקיזומה תבהא תא

 -מל תחתמ .וימסקב סידוכל סמצע תא ואצ

 -או סילע סירויצ סע ,ןועושעשה הווס

 דמלמ

 הקיזומ

 -שמ היצמינ

 ךרוע ,תעשע

 -יפ רוספורפ

 הרכה | ולוק

 יגשומ סע

 לש דוסיה

 - | הקיזומה

 הנבמב לחה

 תרומזתה

 -הב הלכו

 -ומה תעפש

 -כה הקיז

 תראותמ דומילה תביבס .תיברעמה הקיזומה לע תיתייסנ

 קר אל .ריעב סיניינבה דחאל רשקנ קרפ לכו ייהקיזומה ריעייכ

 אל ולוקיפ רוספורפ ןכש ,תוסחייתהל הכוז תיסאלק הקיזומ

 ,ז'ג ןודעומ ריעה תללוכ ףסונב .תוילמשח תורטיגו קורמ דחפמ

 רפס תיבו ילקיזומ אשונ לכב ילולימ רמוח אצמת הב הירפיס

 ,רלוד 70 .הקיזומה לש הירוטסיההו דוסיה יגשומ דומילל

 .0ק6060 1חו6ז461וצ6 תאצוהב

 לע הלק הטבח ,םעפל סעפמ ,ךירצ אל ימ "הטפו

 -יש הבישח יסופדמ ררחתשהל ידכ שארה

 -יצי לש סישדח תונייעמ תולגלו סייתרג לע

 -לא הנכות הסנמש המ קוידב הז !תויתר שארה

 ,"תילאוטריוו הטפוייב ,תושעל וז תירטוז

 הליבח איה 6ז68ווטט \/880% 286% .ןבומכ

 רצויה ןוימדה לש היצלומיטסל סםילכ לש

 ןמויו םיפלק תליבח :םיירקיע םיטנמלא ינש לע תססובמה

 סםיקלחנ םיפלקה .קחשמה ךלהמב וצצש תונויערה סושירל

 לכ .ייסחולהייו ייהלגמהיי ,ייטפושהיי ,י"ןמאה" :תוצובק עבראל

 הלגמה ,לשמל) הלועפל העצה ,ירוטקירק רויצ אשונ ףלק

 תא רותפיי עיצי טפושה וליאו ייהשדח דוסי תחנה הסניי עיצי

 -אה דודיחל תולאש לש הרדיסו רצק רופיס ,("הנוכנה היעבה

 שערה לכ ךותבש הווקתב ,ןמויב ףוסאת תונויערה תא .הנחב

 01690וש6 .סתוירוקמב סיעיתפמ תונורתפ סג אצמת יתריציה

 .550 ,[ ותא

 תידרפס

 -הל סילוכי סישדח סירוטילקת השולש השולשב
 הקירמאל תוחילשה תארקל ךתוא ןיכ

 תוטלקמ רתוי הבוט הרוצב תיניטלה

 רזעהל ידכ ,תילגנא תעדל יוצר .סירפסו

 אל הז לבא ,סוגרתהו הרזעה יכסמב

 .יחרכה

 םירוטילקת

 םילק

 -שה ןיב רתויב אלמה רצומה אוה [.68ח₪ה 10 5ק68% 5קגחופה 4

 -ווא סירועיש 30  .סיקסע ישנאל ףידעה אוהו השול
 רוקיב לש לבוקמה לולסמה ךרד ךתוא סיחקול סיילאוזיוו-ויד
 -יבב הלכו ףסכ תרמהו הפועתה הדשב התיחנמ לחה ,םיקסע
 -אה לכ תא הסכמ הנכותה .אפור רוקיב וא הדעסמב יול
 ,קודקידו סילימ רצוא ,רוביד ללוכ ,הפש דומיל לש םיטקפס
 סרוקה תא סלשה .ימצע לוגריתו היצמינאו לוקב השחמה סע
 -וה ,599 .ברע תתיכב דומיל לש םייתנשל ךרע הוושב תיכזו
 .ז1ץקסתס1סו תאצ



 וזלש העדומה
 ... תרנדמ
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 םיקחשמ

 -מה סירגובמלו סידליל רתוי דעוימ 1וק8]100ש 5קהתופה <

 -אב סיניינוע

 רובידה טקפס

 -תה .דבלב

 דמלמ רוטילק

 םילימ 0

 -עה סייוטיבו

 -קב סיכור

 .אשונ תוצוב

 -ילל .סוידמה

 -שמ אוה דומ

 -נה ,םיקח

 סילכב סירזע

 1660 [סז לש

 -בו \/ות6סו5

 ןיא .רבכע

 ללכ ךרוצ

 .םידילק חולב

 -מה ללמה לכ

 -סב אוה רבוד
 רפסב סעפל סעפמ ןייעל קקדזת הלחתהב תוחפל לבא ,תידרפ

 .5ץזגסטפס [,8080886 55165 תאצוהב 590 .הכרדהה

 -יד לעו םירוטילקת לע הנימז וז הרדיס ./[חַפטַּהִס <
 ,תיתפרצ ,תידרפס ;תופשה 6 לכ תא ליכמ רוטילקתה .םיטקס

 רצוא דומילב זכורמ דומילה .תיסורו תינפי ,תיקלטיא ,תינמרג

 -שב סיכורע םירועשה .הפש לכב 400 ךרעב ,תויסיסב סילימ
 המודכו טרופס ,םייוליב ,םייסיסב סיטפשמ ;סיאשונ הנומ
 ןיע-רשק רוציל ידכ ,תיפרג הגצהל ליבקמב תרבודמ הלימ לכו
 -יש הרכהב קפתסמש ימל סיאתמ .הלימה לילצל אשונה ןיב
 לכל 550 ,רוטילקתל 5100 .יסיסב סילימ רצוא לש תיחט
 .[טוטז6 1'ז6₪ח65 תאצוהב ,םיטקסיד לע הפש תכרע

 המחלמה
 תרדיס לש רצויה | ,טסייפ דומייר

 קחשמב ךישממ ,אוושגז 5988 רכמה-יבר הימקדימב
 ראב תואקתפרהה תא הז יביטקארטניא תכשמנ

 סיארוק הזה קרפל .או[]פא ₪א118 ןוימידה

 (361:89] 8! אזסחססז ) "רודנורקב הדיגבי"

 -סב ,הרובג תומישמ 9 עצבל ךילע ובו
 תלתה הקיפרגה .המישמל המישממ רתוי השק תישענש הביב

 -הה לש ואדיוו סוליצ ייע הרצונ קחשמה לש תידמימ

 קר .תיעוצקמ הרואפתו סייתימא סינקחש סע תויושחרת

 -מה הנחבאב ,תננגוסמ היצמינאל תונומת תא וכפה ךכ-רחא

 תפומל יביטקארטניא קחשמ הו .םיטקסידל הסיחד תרשפא

 ,570 .הלילעה רופיסמ קלחכ שיגרתש ךכ ךתוא ףוחסל לוכיש

 .כצחּברוחוא תאצוהב

 -יסל ילאידיאה סוידמה סה סירוטילקת השולש

 -הל וליכשה סיכרועה סא ,םידלי ירופ

 -ואש סוידמל סייח תחמשו סוח קינע םירוטילקת

 השולש .ללכ ךרדב ינתלכשו רק וייפ ךרה ליגל

 ןחבמב סידמוע סיאבה סירוטילקתה

 .תונייטצהב

 יביטקארטניא רוטילקת אוה יירופיצ ייחיי .1'% ה 170% 116 6

 -שמ םיטלמנה ,תיב-ירופיצ תקהל לש הידודינ רחא בקועה

 ךרדב ,תיתוכאלמה סתביבס תא הדיחכהש סליגנא-סולב הפיר

 םירופיצה ,הדעיל העיגמ הקהלהשכ .סנוזמאה לש סשגה רעיל

 -רנ סהו תיגולוקא הנכסב אוה סג אצמנ דעה רעי יכ תולגמ

 יח לע םידליה סידמול האקתפרהה ךלהמב .ותלצהל סימת

 -יל סיאתמ .הרישו קחשמ ךות ,הביבסה תרימשו סירופיצה

 563ח6וטזץ תאצוה ,540 .םירוה תרזע ילב וא םע ,3 ליגמ םידל

 .(/ 0005 א[ט]זוח8

 הירבלק לש סוסקה סלועה .ופ /\תוסחע'5 א[וא60-00ק 1גַפוס <

 -אב רפוסמה ,הז גנעמ סידלי רופיסב שרפנ הילטיא סורדב

 ,תוירקיעה תויומדה תשולש .הלואפיד ימוט ,רבחמה יייע תילגנ
 -ייואמ ,הנולובמבו ינותנא ,הירזוע יתשו הנונ הגרטס תמסוקה

 הרוצב סיר

 . תיסאלקה

 4 קלחה .םסיד

 ּש קארטניאה
 וניא | יביט

 -עה רופיסב

 אלא | הליל

 תריקחב

 -0ל עקרה

 ןאכ הופ

 סג | ובלוש

 סיקחשמ

 -ומ ,תודיחו

 לש םיקומעה סידברל דליה תא ךושמל ידכ סםיטקפאו הקיז

 .ץטוחפתת 6 /160:8 תאצוהב ,570 .רופיסה

 -לק לשמ אוה (ד'ח6 ךיסזוסופס 8ת0 16 [1גזט) "תבנראהו בצהיי +
 סידליה לא רבדל מייע ינרדומ הידמיטלומ דוביע רבעש יסא
 ורימה .ויתובא לא ףסאנ ורצויש ירחא הנש םייפלאמ רתוי
 ,היצמינא יטרס לש ינצפוקה בצקב לגלגתמ רוטילקתה לע
 -ומ בצה וליאו הרצל הרצמ צורל הקיספמ אל תבנראה רשאכ
 ,ןחב תובצועמה תויומד .ןטשהמ תוריהמה יכ בושו בוש חיכ
 רוטילקתה תא םישוע הלועמ היצמינאו הביהלמ הקיזומ
 .קיתעה לשמה יחקל תא דמל רבכש ימל סג תקתהמ היווחל
 .3ז006זפטפ6 תאצוהב 0
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 !ודימתלו תחא הנכות
 לכ תא תללוכה (תינושל-וד) תירבע הנכות איה " 6-ובלק"

 תינמז-וב דובעל לכות .תחא הנכותב - בשחמב םיצופנה םימושייה

 םהניב ץופקל ,םינוש םיגוסמ םיכמסמ לש לבגומ יתלב רפסמ לע

 לכ .וגוסל רשק אלל ינוויכ-וד ןפואב ךמסמל ךמסממ םינותנ ריבעהלו

 .תוריהמבו תולקב תאז

 :קס-ובלק תונורתי

 אלמ םואתבו תינמז-וב תודבוע ובלקב תוכרעמה יתת לכ - בוליש %

 .תיברימ תויחונל הדיחא הדובע תביבסמ תונהל תורשפאמו

 דחוימב רצק דומילה ןמז .דיימ ובלק תא לצנל לכות - תויאדכ +

 .תוכרעמה יתת ןיב אלמה ןוימידהו תודידיה תוכזב

 רתוי הלוע ובלקל תוליבקמה תודדוב תונכות ףסוא - ריחמ %

 5290-וניה האלמ ובלק תכרעמ ריחמ ,51,500-מ

 .דבלב

 ומכ תונכות םע "תרבדמ" ₪6-ובלק - תוחיתפ +

 םינותנה לכ ךכו ,סוטול ,00856 ,ןייטשנייא

 .ובלקל "םיפוקש" ךלש םינשיה

 ו
 וכו 84

 םימתירוגלאב שומישו הנוכמ תפשב חותיפ תוכזב - תוריהמ %

 .לבוקמהמ םיזחחא תואמב ההובג ובלקב םיעוציבה תוריהמ םידחוימ

 תדחוימה חותיפה תקינכט וודחא טקסידב לכה - תויטקפמוק %

 תוחפ לש דחא ץבוקל םיעוציבהו המצועה לכ תא סוחדל הרשפא

 ןשי אד לע וליפא בשחמ לכ לע תדבוע 56-ובלקש ךכ 20098-מ

 .דיינ בשחמ לע הדובעל תילאידיאו חישק קסיד אלל

 האוושהב םג ,המצע תוכזב הקזח ובלקב תכרעמ תת לכ - המצוע +

 .םיעוציב לע םירותיו ושענ אל בולישה תורמל תודדוב תונכותל

 הגיצמ ובלק .ךתדובעב תולוקו תונומת בלש - הידמיטלומ %

 העימשמו הטילקמ ובלק רוביד סיטרכ תרזעב .₪6 יכמסמ הסיפדמו

 ןא ללכושמ םיכמסמ ןויכראל ךבשחמ תא ךופהל לכותש ךכ תולוק

 .המכח הגוצת תכרעמכ וב שמתשהל

 ובלקה תא דמלל תרשפאמ - הקזח ורקמ תפש +

 רוציל ,יטמוטוא ןפואב תובכרומ תולועפ עצבל

 םושיי ללוחל וליפא וא םיישיא םיטירפתו תודוקפ

 .אלמו רוגס

 א"ת 40 סנייר 'חר.05-5250207.סקפ 05-5272478 .לט מ"עב םיבשחמ ררקימ יתורש תיביס



 יי וו

 םיקחשמ

 דמל
 , 035קהזסט'פ 0301 ,שדחה חשה קחשמ

 ןיב תקסופ יתלבה תורחתב ףרה תא הלעמ

 לש ןווקמ ץועי ףסונ ןאכ .טמחשה תונכות

 -לב ןימזהל לוכ: התא ותוא ,סלועה ףולא

 סג עיפוי אוה לבא - 1181? רותפכ לע הציח

 המ קוידב הוי ומכ תורעה סע ,הנמזה אלל
 תווח .י"ןובנ ךלהמ הזש חוטב אל ינאיי וא ייהשוע יתייה ינאש
 תירפיסבש םיקחשמה 500-ל סג תפרוצמ בורפסק לש תעדה
 -וסי תא ךתוא ודמליש סירועישה 120-לו המגודל סיקחשמה
 לש המרב לכה ,םימויסב הלכו תוחיתפמ לחה ,קחשמה תוד
 םלועה תופילאב הכו ,6א/811 ,ומצע קחשמה עונמ .םיפולא
 בורפסק לש הרזעה תא ךרטצתש ךכ ,1993-ב חש יקחשמל

 -והב 560 .ההובגה תויחמומה תגרדב בשחמה תא חצנל מייע

 .3160וז0ח16 /\ז18 תאצ

 חש

 בורפסקמ

 הנב
 תיבה לש טקטיכאה תויהל הצור אל ימ

 ודי תא הסינ דחא לכ טעמכ וולש יטרפה ךתיב
 קיפסמ אלש דמל דחא לכ טעמכו ךכב

 לש המירע ךופהל ידכ יסיסב טוטרש תעדל
 -ותה 3 .ויתומולח תיבל קיר שרגמו סירמוח

 איצוהל ריבס יוכיס סע ,בוש תוסנל ךל תורשפאמ ןלהל תונכ
 .וינכש תא שייבי אלש תיב דיל תחתמ

 ןיב רתויב תיביטיאוטניאה הנכותה וו .31כ 11סו6 /\ז0ח11601 9 .
 יידשומיי טושפ התא רדח רצייל ידכ .םיבבוחל םייביתה תונכות
 -רה סוקמב סתוא חינמו סילכה לגרסמ תותלדו ןולח ,תוריק
 תא תרציימו תוריקה תא תיטמוטוא תרבחמ הנכותה .יוצ
 הרירגב בוש ,סוקמב םיטיהרה תא תבצהש רחאל .סיחתפה
 ייהמלצמהיי תא ביצמ התא ,םייוצר סידמימ ןתמו לגרסהמ
 הנכותהו ךתריצי לע ףיקשהל הצור התא ונממ סוקמ לכב
 לש (תיטסילאיר-וטופ אל) תינועבצ הביטקפסרפ תונומת הנוב
 סע תקפוסמ הנכותה .תיבה לש וחבמ הארמ וא רדחה סינפ
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 .ךיכרצל תונשל לוכי התא סתוא סיאנ םיתב 30 לש הירפיס

 .דנוברדרב תאצוהב ,0

 -לשב ןונכית העיצמ וז הנכות סג .טאקסז [1סזה6 [208180/00010 6

 סחיב התוא דחיימ .םיתב 25 תב הירפסו ייחנהו ךושמ" תט

 -לב תולע תכרעה עצבל רשפאמה 0051 .סשב לודומ תמדוקל

 תינוציח רזע תנכותל תקקזנ איה תאו תמועל .רותפכ תציח

 גוז .םידמימ השולשב ןונכיתה תא גיצהל ידכ ₪אקסזו 30 סשב

 -יאו דנוברדורב לש הנכותהמ שטולמ תוחפ אוה הלא תונכות

 .םאקטזו 50אּבז6 תאצוהב ,550+15 .רתוי יט

 סייתשהמ ןיטולחל הנוש תישילשה הנכותה .?1גחוא [1סחו6 <
 לע ,יעוצקמה סייביתה סלועב ןגעומ סיסבה ןאכ .תומדוקה
 -וכי תונמל רשפא תונורתיה דצב .ךכבש תונורסחהו תונורתיה
 -תה דצב .בר קוידב םיבכרומ סינונכית קיפהל ההובג תל
 סג הלוכי וז הנכות .יתודידי תוחפ קשממ סיאצומ תונורס
 -בל קר ךילע .תיטמוטוא טעמכ הרוצב תיבה תא ךרובע בצעל
 לכ .םיירפסמ םירטמרפ רפסמ סינכהלו בוציעה גוסב רוח
 .[סזספוקחו ₪05סטז666 תאצוהב ,599 .הנכותה יייע השעי ראשה

 היבוקה
 תירגנוהה

 /\ח א!ט]וגוח66וה [3הוטז!ּגותותטח| תרבח

 יפורפ לש תיסאלקה האצמהל הנתנ

 -תל .הידמיטלומ - שדח ידמימ קיבור

 . ושטס טס: 50806 סיארוק רוטילק

 וב היצמינא עטקב ליחתמ קחשמה

 ללחב תלגלגתמ היבוקה תא סיאור

 (4א4א6) תוצבשמה 96-מ דחא לכ לעו
 ךילע ליגרה קחשמב ומכ .הנוש ואדיוו תנומתמ רבש גצומ
 רצווית דצ לכ לעש דע סידמימ השולשב תויבוקה תא בבוסל
 תנומת תאפקומ היעבה ןורתפ ךלהמב .תחא המלש הנומת
 רתוי ךותמ דחא ,ואדיוו עטק אוה רתופל סרפהו ואדיווה

 קחשמה .א5א לש ללחה יעצבממ דחא לע רפסמש ,100-מ

 ךוביסה לדג המר תיילע לכב רשאכ ,ישוק תומר 18-ב ןנכותמ

 תא רותפל ךתוא הצירממ דוקינה תטיש .ןורתפל ןמזה ןטקו
 בייהראב 550 .סידעצ לש סומינימב תויעבה

 םלועב

 הידמיטלומה



 תראשנ תוכיאה
 .חכשנ ריחמהש ירחא הברה

 ךיא םיעדוי ונחנא םג .התוא ונצמיא לבא ,המסיסה תא ונאצמה אל

 ונא .יניצר הזש םיבשוח אל ונא לבא ,רלוד ףלאמ תוחפב 486 תונבל

 סג ,יעוצקמ הדובע ילכ לש תוכיא קפסל ךירצ בשחמה יכ םינימאמ

 היהי ונלצא הנקתש בשחמה .ירשפאה רתויב לוזה וניא ריחמה סא

 ינחבמב סמצע תא וחיכוהש , רתויב םיבוטה םיביכרהמ יונב

 .תיעוצקמה תונותיעה לש ןוצר-תועיבש ירקסו סיעוציב

 .םיילמיטפוא םיעוציבל 1ח16] 15166 - םידבעמ 4
 הנכהו 854 ימוקמ קיפא םע .לארשיב ידוחי - (חחס!\6זטס8ז6) סא חול +

 . 5006 215 םויטנפל
 ןמזל \/וחפסשפ תא ץיאמ ,ייםיכרועה תריחביי ,קזסחוו6 - קסיד רקב 4

 !הינשילימ 0.27 לש יביטקפא השיג
 םיפולאה .עופחוסח6 תרבח לש 05/4 5טקסז(0/ - הגוצת רקב %

 .0זגקהוספ \\וחחוהזא לנחבמב
 יחמומ יייע םיצלמומה םירזבאה .1.0811600 רבכעו 6ה06ח תדלקמ %

 .דחאכ םישמתשמו הימונוגרא
 .תימלוע תוכיאב רדת-יבר םיגצ .ספיליפו (ןורטינירט) ינוס - םיגצ +

 םזקתמ בושהימ
 .לט ₪05*תעכ3כג 47 וששה ךרוד

 ...תואספוק אל ,תונורתפ
 קלח קר בשחמב םיאור ונאש ךכמ תעבונ הרמוחה תוכיאל ונלש השיגה

 לארשיב םילודגה םיציפמה ונחנא .ךיכרצל םיאתהל חמשנש ,ףיקמ ןורתפמ
 סימושיל יפקיה דויצו לבונ תותשר ,גטוס66א לש אווטסג6 ם"בית תונכות לש

 ללוכה ףיקמ ןורתפ אלא ייתואספוקיי קר אל לבקת ונלצא .םייסדנה

 תינכט הכימתו הכרדה ,תרושקת תשר ,הנכותו הרמוח תנקתה ,היצרגטניא
 הברה תראשנ תוכיאהיי ,תרתוכב ונרמאש יפכ ,לבא לוז אל הז .ןמז ךרואל
 .ייחכשנ ריחמהש ירחא

 03-5713326 :ןופלטב ,ינד וא טראויטס ,סכלאל הנפ ריחמ תועצהו םיטרפל

 2 סצפסספוטמ זה גטוסס ה 5 קאט
 0 ה
 רע א 0%. ט;0 8

 ו 0
 תריח ב
 םיכרועה

0 
 03-5713319 .סקפ 03-57 8



 ףסונ בובס
 ץ6-ה תופילאב
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 ןמיילק ןהו'ג

 םירקמהמ קלחב

 -צה דדומתמה
 הרונבה לע תונודחאה םייתנשב תודדומתהה
 0-7 לש חנשמהמ הרדיטל הכה 'נחלוש בוועח'לב
 י"ע רמצע תא לושכה םלועה חובילא ןונג'פב הערבה חוברקו םירגתא

 רמג אוהש ינפל ,הריול ידמ תמדקומ האיצי

 אוהש ינפל רמולכ) סינומיאה תפוקת תא רחוי הז" רחבב הקיזחלמה ,לטניא .ףורגיאב
 ימושי .ץירהל לגוסמ אוה יכ חיכוה

 ו חאצל הנש 'צח ידמ הצלאנ ,םינש רפירחמ

 -תה לע שארמ רתו ביריה ,סקיפרג ןוקיל ,שדח רגחא לול הדמעל ר חודדומתהל

 קר 2 דע .המר העורת לוקב הר'זל אצו'ה
 דחוימ מאל רב תו 5 אלל םירגתאה לע רבגתהל לטנ'א הח'לצה

 2 -יש םינושארה םיינחלושה סיבשחמהשו
 תועובשב קושל תאצל םייופצ וילע וססבת
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 היעב אל (רבכ) ףסכה 6
 לכ אל - טנס לכ הווש התיה איהש תורמלו 6אסא₪צ רובע ושרדנ רלוד 3700 .היעב היה ןכ אקווד ףסכה ,רתויב הבוטה ס"ביתה תנכות תא תיצרשכ הישכע דע
 תוחפב קפתסהל ךירצ אל התאו - היעב הווהמ אל רבכ ףסכה יכ ךל רשבל םיחמש ונא סויה .רתויב הבוטה הנכותה תא רמצעל תושרהל לוכי היה דחא

 !תירבעב הכימת ללוכ (מ"עמ *) רלוד 675-ל ריחמה תא ונדרוה .6א0אש+-מ

 !ריחמ 50קמת-ב הליבח 5 קא אז זז
 שמחו 686% 6 תא תללוכה ,תמלשומ הליבח םיעיצמ ונחנא תש 621א%-ה רמוא

 רנכמ ןונכית לש םיכרצה לכל ילרגטניא ןורתפ הווהמה ,רזע תונכות

 הכ דע התלע הליבחה) ידבלב (מ"עמ <) רלוד 3,675 ריחמב ,םדקתמ

 :תללוכ 6 סאשצ קס .(רלוד 7000-מ הלעמל

 .האלמ 6 סאשצ 6 4

 .8סאו תטישב םוחו קזוח ,תוזילנא - 0הסאםצ אסוס +

 . רתויב םימכחותמ םיחטשמ תכירעו ןונכת - 851509 +

 םיחטשמו םיקצומ בצעמ -0 סא םצ 40080000 \0!1009ז 4

 .אטח85 תיגולונכטב

 .ריהמו םכח ריממ - 0ה0אשצ 40080000 (055 4

 .הדובעה לועייל םילכו תירטמרפ םיחישק תירפס - סזג.ם\א %

 א-ה עמ ז-יגש 40-29-80 טשקנט ם-בש = 2 יבש נשק בפ
 הנכותל זוחא 80-מ רתויב ריחמ תדרוה לע ךל םיעידומ םוי לכ אל

 :ס0 אוג6/2ואש-ה רמוא הילע

 "=סז 1ח6 (טו|-וותוס וססה 8חוסה| 0/0 טפסז וצחס ח8605 [6
 1ח0188500 כזס0טסוושוז/ 0[ 8 000109100 כז00טס1, 168 8

 5חסט|0 06 000" (=60.23,1999)

 יתימא 3-ע
 ךומנ ריחמב תרחא הנכות ףא ןיא

 :תללוכה רלוד 700-מ

 תידמימ תלת תלוכי %

 הדיחיה איה 6ה1סאשצ .האלמ

 \/וחש-מ םייונבה םיפוג ההזמה

 םיווק תרסה ךרוצל ,=חוו <

 םיילקיזיפ םיבושיחו םירתסנ

 .(א/₪55 הסקה |!ם5)

 .יטסילאיר חטש רומיג

 תוקייודמו תוללכושמ תוללצה

 םיפוג תילאיר הרוצב תושיחממה

 .םיבכרומ םיידמימ-תלת

 תומרופטלפ ןיב תומיאת

 ןכו טאוא הדובע תונחתו 6

 םיטמרופב םיצבק אוציו אובי

 םיטקייבוא
 םינעוצקמל
(0006) 00000001 )00[60 +60 

 ,ס"בית לש םיטקייבוא תיירפס איה

 ץורל תדעוימו 6++ תפשב הבותכ

 התא םא .ואוחטסויופ אד תביבסב "

 606 ,ידוחי ם"בית םושי חתפמ

 ןמזמ זוחא 95 דע ךממ ךוסחל הלוכי

 .חותיפה תולעו

 רשקתהל אנ םיטרפל

 םיבשחמו הסדנה רבילקל
 עדילא 0

 הבט בב ו
 ,09-504890 :לט ,גיצי רלוד רעש יפל םילקשב ריחמה * ,(856-] סו ,םא

 0 אפס-סא תונכות רחבמ 4
 ןורתפ .םידחוימ םימושיל
 10 דקשה ,תינכמ הסדנהב היעב לכל רופת
 845 .ד.ת ר תוירפס ,תוזילנא ,םיקצומ ללוכ

 46910 והירמש רפכ .. רך ב ָק / .דועו םיחטשמ תוסירפ ,םיחיטק
 09-504890 .למ צצש

 ה ה יצ והקו רבעשל

 כאש=צ
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 הדובע תונחת הגיצה רבכ מבי) סיבורקה
 תסריג תא תוצירמה ?0ש6ז76 תוססובמ

 תודדומתמ אל הלא לבא ,סקינוי לש מבי

 .(ק6 לש עורפהו ינומהה קושב שממ

 הלורוטומ-לפא-מבי לש שלושמה טוחה

 -הל הלוכי אל לטעא םגש המצוע סלגמ

 לכ תורציימ מביו לפא .לוטיבב וילא סחיית

 םיינחלוש םיבשחמ ןוילימ 3-מ הלעמל תחא

 הלוכי הלורוטומו הנשב (סישוטניקמו 26)

 -טב הווש לומ הוושכ לטניא לומ דדומתהל

 ךסב .תימלוע קוויש תלוכיו רוצי תיגולונכ

 םישל תולגוסמ הלאה תורבחה תשולש ,לכה

 תיטירקה הסמה תא ?0₪6:20-ה ירחאמ

 לע לטניא לש לופונומה תא רובשל השורדה

 -אה תדיער ךל תעייסמ .הדובעה תונחלוש

 .הלעפהה תוכרעמ תביבס לע תרבועש המד

 -וגה רשקה תא קתנל הרומא \\/גת6סש< א1

 לכש ךכ ,הרמוחה תיתשתל סימושי ןיב ידר

 תאו תושעל לכויא1 לע ץורל הנבנה סושי

 -מה גוסבו הרמוחה תמרופטלפב תולת אלל

 רפסמ וחתופ סקינויה סלועב .יזכרמה דבע

 תונכות לש היצלומאל םיליעי  סילכ

 -ופש ,\/ 481 אוה סהיניב טלוב - \/ותסש5

 ושכרנ וב שומישה תויוכזו 8טח50/[ יייע חת

 -ומא גשומהש ךכ - תורחאו ₪1? ,מבי יייע

 יתלב תויטיאל תפדרנ הלימ וניא בוש היצל

 .תלבסנ

 הטירק אלל היצלומא

 -עמ לש ץסששז6 תסריג תרצוי ,ןבומכ ,לפא
 ,שוטניקמה לש תללוהמה הלעפהה תכר

 לע ץורל ונבנש שוטניקמ ימושי .5ץפו6ו 7

 תרצות סידבעמה תרדיס) 680א0 תואסריג

 -חמ לש תורוד 5 וססבתה הילע ,הלורוטומ

 (םינומשה תונש תישאר זאמ שוטניקמ יבש
 סג יביטלומא דומב ץורל ולכוי 8ץ5ו0ו 7 לש .

 -מה תועומש .קסשטז/6 ססובמ שוטניקמ לע

 סיקיתוו םיחתפמ ,רבד-יעדוי םיגוחמ תועיג
 תונמדזהה םהל התיהש שוטניקמ ימושיי לש
 -לפ לע םהלש סימושיה יעוציב תא ןוחבל
 תורמוא = ,תוינויסינ 206126 תומרופט
 -יבה תסירק תא עונמל החילצה ןכא לפאש
 .תויצלומאל תינייפואה םיעוצ

 -מה רשאכ דדומתהל לטניא הכירצ ןלומ

 קר הניא רבעה םע תומיאתל הלש תוביוח

 -ותה .יגולונכט לטנ סג אלא יקוויש ןורתי

 -אב הרמוחה ירופיש לש תילושה תלע

 .הנטקו תכלוה לטניא לש 86 תרוטקטיכר

 85 דע 75 לש סיעוציב רופיש גישהל ידכ

 הצלאנ לטניא ,486 22/66-ל סחיב זוחא

 בבשה לע סירוטסיזנרטה רפסמ תא ליפכהל

 (ולש קפסהה תכירצו וריחמ ,ולדוג תא ךכבו)
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 סופת ץ6

 סישורדה םירידאה םיבאשמה .3 יפ טעמכ

 ,סויטנפה ומכ ,ךכ לכ ךבוסמ בבש רוצייל

 דצמ תופקתהל הפושח לטניא תא םיריאשמ

 םא .רתוי תוליעיו "'תומונציי תורוטקטיכרא

 אלא ,תילוגו דיוד לע רופיסה הז ,וצרת

 "סידיודי הז רחא הזב םידדומתמ ןאכש

 ןוקיליס יושע םדיבש לחנה קולחו סיבר

 הכ דע הלגתה ינרדומה תילוג םג .רוהט

 -וה וידיבש םידבכה קשנה ילכו הישות-ברכ

 .ןוחצנל חתפמכ סמצע תא וחיכ

 המצועה לכ תא ךירצ ימ
 ?תאזה

 -מנ םיישיא םיבשחמ ןוילימ 100-מ הלעמל

 95-ל לבא ,סלועב ימוימוי שומישב סיאצ

 לע חוכה יקבאמ לכ סישמתשמהמ זוחא

 .סרקיעמ םיכרפומ םיעמשנ םיעוציבה תרמצ

 תועש סיפרושש םיירקיעה םיאשונה ינש

 - םילילמת ידבעמ םה 26 יבשחמ לע עונמ

 ,"םישקיי םייקסיע סימושי וליפא .םיקחשמו

 ידסמל השיגו םיינורטקלא תונויליג ומכ

 סויכ ןימזש הממ רתויל סיקוקז אל ,סינותנ

 ללכב ימ זא .םינימאו םילוז 486 יבשחמ לע

 ףורימה !םישדחה סידבעמ-רפוסה תא ךירצ

 הריכזמ הלדגו תכלוה 620 תמצוע ירחא

 -ונמ :יאקירמאה תוינוכמה קוש תא סיברל

 - ףוס ילבל סוס תוחוכ ,םילדגו םיכלוה םיע

 -ימה תוריהמה תא םיליבגמה העונת יקוחו

 .שיימק 88-ל תיבר

 לש שדח רוד לכש הארמ הירוטסהה לבא

 רהמ שיחו תונקפס התואב לקתנ םידבעמ

 7 השיש * 0." "8 22277 רש ה לדה ה | א ל מעול 7 הש קש מענש יז בנה

 וחילצה דימת הנכותה יחתפמ .ןשוימל ךפה

 הרמוחה לש תפסונה המצועל שומיש אוצמל

 הנש ינפל זרפומ הארנש המש ךכל איבהלו

 .הנש דועב קפסמ יתלבו סויה ינויחכ בשחנ

 תונשייתה רוזחמ רובעל דיתע סויטנפה םג

 -פל ךרטצי אוהש ינפל שולש-םייתנש) ריהמ

 עודיה ,ייסויטסקסייה תבוטל ומוקמ תא תונ

 אל דחא ףאש תורמל ,(56 דוקה םשב סויכ

 סילילמת דוביעל רתוי ההובג המצוע ךירצ

 ועבשי אל סלועל םירוטלומיסב םיקחשמה)

 תרושקת ,בשחמה גצ לע ואדיוו .(המצוע

 לוהיז תונכות ,ואדיוו תודיעוו .םע תבלושמ

 -סו תידמימ-תלת הקיפרג ,רובידו די-בתכ

 תוללוז ןלוכ ,םימצע תוחנומ הדובע תוביב

 תודיתע ןלוכו תואלינ יתלב בושיח תמצוע

 יתלב קלחל ךופהל רחואמב וא סדקומב

 תנש עיגתש ינפל .הדובעה תביבסמ דרפנ

 ןשוימ בשחי ידיתעה ייסויטסקסייה סג 0

 ידכ וקפסי אל םירוטסיזנרט ןוילימ האמו

 קוידב .םיידיתעה סימושיה בער תא עיבשה

 תא התשע \/וח6ספ לש תוירלופופהש יפכ

 .יגולואיכרא גצומל 286-ה

 ינגומוה טעמכ םלוע

 -דח תורוטקטיכרא לש סויאב הריכמ לטניא

 אקווד ,קושב הלש תויטננימודה לע תוש

 יתרוסמ ןפואב ורדגוהש) 26 יבשחמ רשאכ

 -יחב וא לטניא ידבעמב ידבלב שומיש יייע

 לש םיחוטבה סישרויכ סיארנ (סהלש סייוק

 .םיבשחמ ינימו א121א28 \א[ם יבשחמ

 (פסש/א5121א0) י"םידמימה ןוטיקי תמגמ

 -ויו רתוי רשאכ ,םויל םוימ תישחומ תכפוה

 קוו אב ל 1 6 *ןו* |

 וישר אלל ל

 - רווה
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 תירוא/תיקוש 6)

 (סדסמסו ב

 םיהובג סיעוציב + סיהובג סיעוציב * רתויב סיהובג םסיעוציב + סיהובג ארטלוא םיעוציב

 (60-80 57506 א(4א5) הכומנ סרז תכירצ * הובגה הצקב סימושיל 200-400 5250 6

 תויביס 64 ₪156 ידבעמ * סימושיל רתויב םיתרשו הדובע תונחת לש תא סישרודה םימושייל

 הללוס ילעפומ םידבעמ יובירב האלמ הכימת + סימושיו תוריהמה איש

 ליבקמב תולועפ רפסמ עצבמ - .םידבעמ יבורמ

 סד סחסו ג ה סד סמסון ה
 ת/וס+סזס!8 157861 03-5768338 .לט לארשי הלורוטומ
 56חוו6סח טס+סז 8 5516705 (5125) 0. 03-7515353 .סקפ מ"עב (ס.יפ.ס) תוברעמו הצחמל םיבילומ
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 הרוטקטיכראה
 לש תימינפה
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 סירמגנ םיינוגריא בושחימ תונורתפ רת
 -ז דיתעב םג הארנכש ןוכנ .20-ה תמרב

 -ודג סינותנ יזכרמל םילודג סינוגריא וקקד

 םלקשמ לבא ,םילודג םיבשחמל סג ןכלו סיל

 -הה תוכרעמש הדבועה .הדמתהב תחפיו ךלי

 יובירב וכמת אל 26 לש תויסאלקה הלעפ

 -ונה החירפל המרג םישמתשמ יוביר/ תולטמ

 תסיפתש לככ לבא ,שא[1א-ה הדשב תיחכ

 -תי ןכ 6 תביבסב םג שרתשת תרש/חוקל

 רבעמ תונחת קר ןה סקינוי תוכרעמ יכ ררב

 -יא םיבשחמ לש ינגומוה טעמכ סלועל ךרדב

 .םייש

 סויטנפה .ןמזה ןורתי תא לטניאל שי עגרכ
 דוע הבסמ לטניאו ינומה רוציב רבכ אצמנ
 האוגה השירדה תא קפסל רוצי יווק דועו
 -אב םויטנפה תא הרחמית לטניא .קושב

 תויביטב קימאה בחור

2 7 11 

 עסושמת 06

 -שמ סיסבו טהול קוש רצונש ךכ ,תויביסרג

 תעדוי לטניא .תוריהמב ךלוהו לדג םישמת

 אל חצני הדובעה תונחלוש לע המחלמב יכ

 ימ אלא רחא וא הז ינכט ןורתי חיכוהש ימ

 -ושי יחתפממ הכימת רתוי סייגל חילציש

 יחרכה יאנת אוה לודג תונקתה סיסב .סימ

 -שמ תא עיקשהל םיחתפמה תא ענכשל ידכ

 המרופטלפל הריגהב סימצמוצמה סהיבא

 -מל ןיטולחל סאות סויטנפהש תורמל .ךלש

 היצזימיטפוא ,סימדוק תורודמ 286 יבשח

 שדחמ רודיהל תקקזנ ותלוכי לוצינ לש

 -תל םאתומה רידהמב (א560א[/]1₪)

 לע יליבקמ דוביעל לשמל ,תוידוחיה ויתונוכ

 רודיהב ךרוצה .םימלש דוביע תודיחי יתש

 יבשחמל תילמיטפוא הסריג תריצי) שדחמ

 יבשחמ לע הצרש וזמ הנושה סויטנפ

 -תל הנושארל לטניא תא ףשוח 6

 ₪ םינוחנ 3 תובותכ ₪ תודוקב

 תודוקנה חדיחי

 תודוקפה רות

  הדוקנ תדיח

 סירגוא

 תויניט

 תויביט 2
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 תודוקפ בותינ ₪ יב

 ףועיטה חדיחי 2

₪ | 
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 ןורבזה קיבל קשממ

 [:2גזה הא --<5 טה עבס

 םימלשה חדיחי

2 
 סירגוא

 יגול חבוחכ ח
1 . 

 : ףופפצפה 9"

 - - ןומטמל הביתכ

 ןורכזל הביחנ רוח
- 

 אוק

 -[=תובותכ |
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 םינוחנ

 תובוחנ

 םימושי יחתפמ ןיב הכימת סויג לע תורח

 דיתעב "יוגקישייו) .\וחשסשפ 3.1-ו .12025-ל

 םלועה תא ףיצהל ףחדה רצונ ךכו (בורקה

 .סויטנפ יבשחמב

 6156 לומ 6

 -וס לטניא יכ םיחוטב 1'סשטז6-ה יחתפמ

 הדוקנל רבעמ 886 תרוטקטיכרא תא תכח

 תושידח תורוטקטיכראל רבוע ןורתיה הב

 םע תומיאת תרימש לש לטנה סתעדל .רתוי

 ופוסש רואזונידל סויטנפה תא ךפוה רבעה

 -פה .בושחימב םירחאה םסירואזונידל המוד

 חנומל ילגנא רוציק ,6156 דבעמ אוה סויטנ

 -ומ .תודוקפ תצובקמ*' ןוזינ אוה יכ רמואש

 "תובכר

 רפסמ תובלשמה הלאכ ןה תובכרומ תודוקפ

 -מה ,תחא הדוקפל "תויביטימירפ" תולועפ

 ."דוק-ורקימיי לש עויסב םיבלשב תעצוב

 סינותנ איבהל הלוכי תבכרומ הדוקפ ,לשמל

 -לו איהשלכ הלועפ סהילע עצבל ,ןורכזהמ

 תבכרומ איה .ןורכזל האצותה תא ריזחה

 -מש תויביטימירפ תודוקפ לש הרדיסמ

 ,םינותנה תא תואיבמ ,תבותכה תא תוחנעפ

 האצותה תא תוחלושו דוביעה תא תועצבמ

 -וצמ תודוקפ תצובק" דבעמב .ליינה תבותכל

 תפלחומ תבכרומה הדוקפה ,א156 ,"תמצמ

 ,תועצבמה תויביטימירפ תודוקפ לש הרדיסב

 .דחא בלש קר ,תחא לכ

 הרוטקטיכראהש ךכב אוה 0156 לש ןורתיה

 תא םייסל (רלייפמוק) רידהמהל תרשפאמ

 רשאמ דוק לש רתוי ההובג המרב ודיקפת

 דוק קיפהל ךירצ היה אוה וליא

 -ומ הלועפ תכיפה לש בלשה .יייביטימירפ"

 השענ תויביטימירפ תולועפ תרדיסל תבכר

 יונבש דוק-ורקימה יייע ,ומצע דבעמה ךותב

 .ומצע דבעמה ךותב (א0%1 ןורכז תרוצב)

 עצבל תלוכיה תא ךכ סידבאמ ,תאז תמועל

 רפסמו הזה ןורחאה בלשה לע היצזימיטפוא

 -המ רתוי לודג ללכ ךרדב עוציבה ירוזהמ

 אוה 8156 לש ןורתיה .ירשפאה סומינימ

 -הש ךכ ,עוציבה לש רתוי תינטרפה הטילשב

 -תמ תלעותה אולמ תא קיפהל לכוי רידהמ

 -יע תורוניציי ומכ ,תומדקתמ הרמוח תורוצ

 ,המודכו יליבקמ דוביע ,(?1ו'ם11[א ם5) יידוב
 ,הנכותה לע ףסונ סמוע ליטמ ןבומכ רבדה
 -וסמ םישידח םיילמיטפוא סירידהמ לבא
 טעמכ בתוכש) חתפמה תא דדובל סילג
 לש ישוקהמ ("ההובגי הפשב דוק דימת

 .יייביטימירפיי הנוכמ דוק תנכה

 (156 דומעב ךשמה)



 ?תינמז וב 05/2-ו ,\(ום00%85 ,205 ימושי וילע ץירהל ת/לגוסמ ךנה םאה ₪

 ה

 טמרפל ךתלוכיב םאה 1

 ליבקמבו ןוטילקת

 תעב וב ךמסמ סיפדהל

 עדימ רגאמל רושק ךנהש

 ?(?סתוקוטפ6ז6 ומכ

 םוחתב םינורחאה םישודיחה תא לצנל תורשפא ךל שי םאה ₪

 ?תפסונ הרמוח תשיכרב ךרוצ אלל הידמיטלומה

 ?הלא תוינכות לכ ךלצא תונקתומ םאה ₪

 /\0000 176 \1804961 תא תוללוכ ןה םאה

 ?םיירביע םינפוג םע

2 ₪ 
 "טימשהל"ו "רורג"ל תורשפא ךל שי םאה ₪

 לע םוקמ לכל םיקיתו תוספדמ ,םיצבק :ןוגכ םיטקייבוא

 ?ךנוצרכ תנגרואמ הדובע רשפאלו "הדובעה חטשמ" יבג

 םש תחת ץבוק רומשל תורשפא ךל שי םאה 3

 ?םיוות 254 דע ליכמה

 ירש ץבוקה והז
 תודוא עד'מ ריכמה

 ובה תונונשח
 .םיוושה תינכותב הלקת לע רבגתהל ךתלוכיב שיה ₪

 יוביכב וא שדחמ לוחתיאב ךרוצ אלל העקתנש

 ?בושח עדימ ןדבא ללוכ בשחמה לש הקלדהו

 ?טיב 32 ימושי ץירהל ךתלוכיב םאה ₪

 רבוד ךילירפ יקסבשרו

 ."ןכ" רמול ןמזה והז - הלא תולאשמ תחאל "אל" תינע םא

 .ךלש בשחמה תנמזה תעב 05/2 2.1 הלעפהה תכרעמ תא שורד

 קיפהל תלוכיו רתוי תנווגמו החונ הדובע תביבס ךל קינעת (25/2 1

 = = = וצבי לנפל רצרצ ?ןיתמהל עודמ זא .ךלש בשחמהמ רתוי םיבוטו םיבר םיעוציב
 = == = האגדה ןוטילקח

 == כ בש = .מבי לש םישרומה םיקוושמהמ (05/2 2.1 הלעפהה תכרעמ תא ןמזה

 05/2 לש המגדהו םיפסונ םיטרפל

 03-6978754 :ןופלט ,ןר-בל ןסינל הנפ



 הנכות תוכרעב םיצושיי בוליש :'א קרב

 רלימ לקיימ תאמ

 הדובע תכרעמל םימושי בוליש לש אשונה היה תוכורא םינש ךשמב
 ףאו וילע ורביד םלוכ :ריוואה גזמל המוד תיטנטסיסנוקו תילרגטניא
 תונורתפ רפסמ וגצוה ןמזה םעש ןוכנ .ןודינב רבד םוש השע אל דחא
 אוציי| אובייל םירטליפ ופיסוה לשמל ,רתויב תושקה תויעבל םייקלח
 חול תא ווח6ס8-ב הלילכה טפוסורקימו\ םינ\ש םיטמרופב םיצבק
 ,הינשל תחא הנכותמ עטק קיתעהל רשפאמה ,(61 קס גתע) םיריזגה
 תלוכיב ונדש הנורחאה םעפב .''היצרגטניא'' ךכל אורקל רשפא יא לבא
 ,תילארשיה הרודהמה 26 א[ג621אמ לש 6 ןויליגב ,םימושי ןיב בלשל
 .םירצומ טעמ לבא ,תוחיטבמ תויגטרטסא הברהו תוירואית רחבמ וניאר

 פוש ו
 ן |

 ו וא
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 םינקתה |

 לע םירחתמ]

 הטילשה

 בולישב

 .םימושי
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 בוליש לש אשונה היה תוכורא םינש ךשמב

 -וקו תילרגטניא .הדובע תכרעמל סימושי

 ורביד סלוכ :ריוואה גזמל המוד תיטנטסיסנ

 ןוכנ .ןודינב רבד סוש השע אל דחא ףאו וילע

 -בל סייקלח תונורתפ רפסמ וגצוה ןמזה םעש

 םירטליפ ופיסוה לשמל ,רתויב תושקה תויע

 -ימו םינוש םיטמרופב סיצבק אוצייו אובייל

 -גה חול תא \/גתשסש5-ב הלילכה טפוסורק

 קיתעהל רשפאמה ,(011280482) סיריז

 רשפא יא לבא ,הינשל תחא הנכותמ עטק

 הנורחאה סעפב .ייהיצרגטניאיי ךכל אורקל

 6 ןויליגב ,םימושי ןיב בלשל תלוכיב ונדש

 ,תילארשיה הרודהמה/26 א146421א8 לש

 תויגטרטסא הברהו תוירואית רחבמ וניאר

 .םירצומ טעמ לבא ,תוחיטבמ

 הנשמ תוחפ ךות יכ סכל רשבל חמש ינא

 -הה תוכרעמ .תואיצמל תוירואיתה וכפה

 חותיפה תופשו םסימושיה תונכות ,הלעפ

 זא ורקסנש תויגטרטסאה תא ולצינ סנמא

 הלחתה סיאור ונא תונכדועמה תואסריגבו

 -סמ תריציל סילכ .היצרגטניא לש תישממ

 -יפה ילכ תוכרעל ופסוותה סיבכרומ סיכמ

 סע ךורעל רשפא הלאה םיכמסמה תאו חות

 דובעל תונכומש ,סימושי תונכות רתויו רתוי

 סימושי סע הלועפ ףותיש ךות ,יי001.5 תרשייכ

 5 20, טס

 בכרומ ךמסמ

 דחיב םלוכ

 לש שומימה .הרופ םיבאשמ ףותישו סירחא

 -מל איבמ ייסיכמסמה תוחנומיי תויצפסנוקה

 ישמתשמ לש הדובעה תרוצב יתועמשמ ךפה

 לע תיבויח הרוצב רבדל רשפא הנושארל .6

 -יה רשאכ ,הדובעה תביבס לש היצרגטניאה

 לע לעופב םיחכומ סייתרואיתה תונורת

 ייהנכות תוכרעיי לש ןויערה רבעב סא .ךסמה

 גוז וב ,יקוויש קימיגמ רתוי הברה היה אל

 לש הליבח וירחא ךשומ יתוקזחיי תונכות

 רוכמל השקתמ הרבחהש םסיינוניב םימושי

 תדחואמה הליבחל שי וישכע ,םמצע ינפב

 .היקלח סוכסמ רתוי לודג ךרע

 תלוגנרתו הציב

 -יה תוכרעיי לש תוירלופופה :המל סדק המ

 -יאה רופישל (קק!גס4!וסח 51וו65) ''סימוש

 לכב !תוירלופופל היצרגטניאה וא היצרגטנ

 תא ךופהל ,םיחתפמה לע ץחלה ,הרקמ

 <רפל איבה ,תינגומוה הביבסל "תוכרעייה

 ךרדה תצירפ יכ סג ןכתי .תויתריצי לש שדח

 -פה רשאכ .הרמוחה תחבשהמ רקיעב תעבונ

 -ימ רתוי ליבקמב ץירהל תלגוסמ המרופטל

 -וה תאז תושעל תלוכיהו ןוצרה ,דחא סוש

 תא שממל ידכ .ישחומ רבדל םיכפ

 רשפאל ונילע םיכמסמה תיחנומ היצפסנוקה

 085א., אסוס א

 ספ סא[

 אז, צזאו

 ינורטקלא ראוד

 סינותנ ידסמ

 סינותנ ףותיש

 ילסרבינוא ורקמ

 0300 (כט]601 4 ז0הו זס
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 ר/ופטפ] 3510, /\קק]6זוסח ו

 ִּצ

 הציבה חלאשל ןורתפה

 המש ,אוה תלוגנדתהו

 אוה לכהל םדקש

 !םדקתמ הריגד לול

 ,ינורטקלא ןויליגל םילילמתה דבעממ רבעמ

 -קת תנכותלו סינותנ דסמל ,תיפרג הנכותל

 שרוד הז .רבכע תוציחל גוזב ,תיתצובק תרוש

 841 ןורכז הברהו תלטובמ אל 621) תמצוע

 -ויו רתוי םינימזל םיכפוהש םיבאשמ ינש -

 תולוגנרתהו הציבה תלאשל ןורתפה ילוא .רת

 -תמ הריגד לול אוה לכהל םדקש המש ,איה

 !סדק

 -של דוגינב ,אוה הזל הז םימושי לש רוביחה

 .דואמ תישעמ היעב ,תלוגנרתהו הציבה תלא

 לחה ,םידבר לש לודג רפסמ שי סושי לכל

 לש היצלופינמל עונמ ךרד ,םינותנ הנבממ

 אוה ףסונב .שמתשמ קשממב הלכו סינותנה

 -מו הלעפהה תכרעמל קשממ לש דבור ללוכ

 -חמ רשאכ .דועו 421 תואירק דבור ,היבאש

 -המ הזיא ןוחבל שי סימושי ינש ןיב סירב

 ,סושייל סושי ןיב ,ייבחורליי םירשקנ סידבר

 -מש טקפסאה לע הזה רשקה תעפשה המו

 -מה קשממה - יפוסה שמתשמה תא ןןיינע

 ריבעהל םירשפאמ םירטליפה ,המגודל .דחוא

 -בה לע תורבגתה ךות סושיל סושימ סינותנ

 וניאש ,ירטנמלא יקפוא רשק הז .הנבמ ילד

 שומישה .שמתשמה קשממב ללכ אטבתמ

 לבגומה ,רחא יקפוא רשק אוה סיריזגה חולב

 -ימא ףותיש ררוג וניאו ומצע יפרגה קשממל

 -מב ןיטולחל יייטמסוקיי ליגרת - סינותנב ית

 -'ך סינותנ ףותיש ירשק .שמתשמה קשמ

 סגו 871-ה תמרב סיעצובמ (ע00) םסיימנ

 לש השוחתהו הארמה תא סינשמ אל סה

 -צע תעמטהו רושיקיי קר .הדובעה תביבס

 - היעבה בל תא ףוקתל הסנמ ,01.5 ,ייסימ

 ורשקנש סימושי ינש .עונמה תמרב רושיק

 תוקלכ ינשה תא דחא םיליעפמ 01.5 יסחיב

 ןותנ עגרב חראמה סושיה אוה חוקלה .תרשו

 רדגב ןניאש תולועפ עצבל קקזנו ךמסמה תא

 הז ,הרזעל ארקנש סושיה אוה תרשה .ותלוכי

 רמגב .הלועפה תא עצבל ךיא תעדל רומאש

 -מה ךמסמה תא ריזחהל רומא אוה תולועפה

 תחתמ לא ההזח לולצלו - ולש חוקלל דבוע

 .שמתשמה קשממל
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 מ בוציעב ליגרת

 .בכרומ ךמסמ

 סע ונלחתה

 לש ךמסמ

 10-ב וסע

 תונומתה

 בוקענ תואבה

 םיבלשה ירחא

 רצומל דע

 .יפוסה
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 דס 6 א ו א

 ו

 -% ה! החיה הל "ה%הה ההררי -------ד 1"

 הלופכ הציחל

 אס 80 אהא תפסה! !םוחמ ]003 זקס ספת |אלק
. 

 11676 94 0006 .\6ה6 \\רש 6 ("סז גבע 6 3011126 מ חח
 סח וחוה מ ₪ צג 0 ומ16זר11חק בחו טמ!ףונ(- ק6ח6% ןקז0061

 סמ 65 186 5 6001730161ו0ח, !('5 !אסכט ואט 60 ומס( 07 סטז טום 1 6
 6901 סח 1ח 01 507316 1100 015 -- 6116 511 *31/660%2767 0900

 זס 167 58 םס אוקי 016 67 טל ₪ 666

 חב
 יי

 דחיב סלוכ

 סא .חתפמל תונורתי םסג

 לש הקינכטה לע תטלתשה

 ךרד ,סימצע ץובישו רושיק

 סושיהש ךכב הליחתמש

 -יקו הזופרומטמ רבע ומצע

 ,יסצעי לש םינייפאמ לב

 םג התוא סשייל לכות

 -ופ .םילודומ לש המרב

 ,בכרומ סושי .סיילנויצקנ

 -לג וא םילילמת דבעמ ומכ

 -הל לוכי ,ינורטקלא ןויל

 לש לודג רפסמל קרפת

 לש "םייביטימירפ םימצעיי

 ,םינותנב יטמתמ לופיט

 - ו 5 -מל רושיק ,תוחוד תנכה

 דבעמ .המודכו סינותנ ידס = יואב וש 88 7 וגולה לע
 םימצע ללוכ םילילמת = ה 8 ] תא הקינומ

 לופיט לש םייביטימירפ ו

 -יעו תויתוא בוציע ,ללמב 0 0 | סוקמב הכירעל

 ריבחתו תויא תוקידב ,דומ וה .הקיפרגה לש
 .המודכו | | 6 5 6 -

> : + 

 בכרומ סושי לש קוריפ יייע 0

 -לךפ | םימצע רפסמל ו 2 ₪0 ן
 תוחפל סיגישמ םייביטימ | | ולי

 ג ב ז65₪]ו 0[ סטז וזו סט +110715, ץסו 6גמ < ]וג[ 5365 הז6

 :תורטמ שולש סח פו

 -וא תנכתל רתוי לק .1 0 -

 -תל ,טושפ םצע תילמיטפ = ד"

 8 = .ותוא רפשלו ותוא קזח םש תא וניניש
 סייביטימירפה םימצעה .2 = ₪ 5 עבצו הרבחה

 הינב ינבא שמשל םילוכי תרזעב וגולה

 הקיפרגה ילכ

 .טטקטל ונרזחו

 תוסס 66 66 0 ו 08 ₪
 ו

 םייביטימירפ םימצעל קוריפ

 יפוא ילעב םימושי תכיפה ,ןיבהל לקש יפכ

 תונוכת ,םייטרפ סינותנ ינבמ םע ,יייאמצעיי

 סלועה םע םירשקל תירוקמ השיגו תוידוחי

 -יא הביבסב הלועפ יפתשמ סימושיל ,ןוציחה

 סירקמב .ןטק אל אמאמ אוה תיביטרגטנ

 - הנכותה לכ לש שדחמ הביתכ תשרדנ םיבר

 תופיצה לע רומשל ךרוצה ןהב תויצאוטיס

 הווהמ תומדוק תואסריג סע תילנויצקנופ

 סושי חתפל רתוי לק .חתפמה לע ףסונ לטנ

 קיתוו סושי בסהל רשאמ 01.8 2.0 ךמות

 שי םיישקל ליבקמב לבא .השדחה הביבסל
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 קז000015, 1676 הז פס!

 ג ם זר[ 01 סווז זחא 1005 +1071%, ץסוו סגה 6 (!ן4[ :264 6

 0 תק ו

 .םימושי לש לודג רפסמל

 לוכי תויאה קדבמ ,לשמל

 -תה דבעמל ףתושמ תויהל

 -אה | ןויליגלו | םילילמ

 .לנורטקל

 תביבס תא בצעל ןתינ 3 ו

 -יא | הרוצב | הדובעה ו
 ףוסיא יייע ,תילאודיוודנ

 םייביטימירפ םימצע לש

 .תונוש תונכותמ סירחבנ

 הדובעה תביבס ,לשמל

 , גחון קס לש קשממה תא לולכל הלוכי

 -עה עונמ ,(/סז676060 לש תויאה קדבמ

 לש ייסישיחרתה להנמיי ,צ/08 לש הכיר

 -ווק לש יטמתמה עונמה ,1-2-3 סוטול

 לסקא לש סינותנ ידסמל השיגהו ורפ-ורטא

 הדעונש ירמגל תיתורירש איה ליינה הריחבה)

 -ימא הפדעה תגציימ הניאו ןויערה תמגדהל

 .(ילש תית

 תרשל תזרפומ תונוכנ

 -ית הווהמ ןיידע ליעל הרייוצש הנומתה

 איה הלעפהה תכרעמש שרוד השומימ .הירוא

 - סהיניב גווזתו םינושה םימצעב לפטתש וז

 .מבי לש 80א1 לדומ דוסיב תחנומה הסיפת

 תודיחיב םימושי לש ייהפיטעייה סויהל ןוכנ

 -ושי .ייהספוקייה תמרב תישענ "סימצעיי לש

 אל סה לבא ,אל וא 01.8 יכמות םה סימ

 ,לשמל .םיקירפ םימצע לש ףסואכ םידקפתמ

 ךות ,ינורטקלאה ןויליגל סיארוק ונחנא םא

 ידכ ,םילילמתה דבעמב ךמסמ לע הדובע ידכ

 -ומ ןויליגה ,ךמסמב לותשה ףרגה תא תונשל

 אל ללכ ונאש הלא םג - ויקלח לכ לע קנז

 החמומה לש תוריש ונשקיב .סהב םיניינועמ

 -חמ לש האלמ תובצייתה ונלביקו םיפרגל

 הז .היתרש לכ לע סיינורטקלא תונויליג תקל

 סיספות ויה אל םה םא ארונ ךכ לכ היה אל"
 !ןורכזב סוקמ הברה ךכ לכ

 תא טפוסורקימ האיצוה הנורחאה הנשב

 -ישה .2.0 הסריג ,01. לש השדחה הסריגה

 אוה השדחה הסריגב רתויב יתועמשמה יונ

 -מה סושיה יכ התועמשמש ,ייסוקמב הכירעיי

 -מה סושיה תא ךסמה לעמ קחוד אל תרש

 םילילמתה דבעמ רשאכ ,ליעלד המגודב .חרא

 ינורטקלאה ןויליגה לש תורישה תא שקיב

 ףרגהש איה האצותה ,ףרגב לופיט ךרוצל

 -וותה שמתשמה קשממלו י'םייחל ררועתהיי

 לבא ,ינורטקלאה ןויליגה לש םילכה ופס

 -המ סלענ אל םילילמתה דבעמ לש ךמסמה

 -לו ללמל רוזחל רשפא רבכע תציחלבו ךסמ

 01.8 תא המשי רבכ טפוסורקימ .וילע הדובע

 תוטעמ תורבח קר לבא ,םימושי רפסמב 0

 סג .הכימתה דעצמל ףרטצהל הכ דע וחילצה

 הכימת ןיא ןיידע ,0קטחעסס ,הרחתמה ןקתל

 ,מבי לש הכימתה תורהצה תורמל ,שממ לש

 .טקפרפ-דרווו לבונ ,דנלרוב ,לפא

 הצירטמב תווצ תדובע

 תמגמ תלעופ היצרגרטניא לש רחא רושימב

 ימ סג .(0א00ש%4%₪) ייהצבוקה תונכותיי

 לע רבדלו הנפואה ווצל ענכהל ןכומ אלש

 רעפה שטשוט הב ,ייםימושי יתרשיי תביבס

 דע ייינוגריא בושחימייל ייישיא בושחימיי ןיב

 תורופא תופילחב \[15 ילהנמ וליפאש ךכ ידכ

 הביבסב יכ תודוהל בייח ,תיבב םישיגרמ

 -ות .תווצב אלא דובעל רשפא-יא תיקסיעה

 יתצובקה טקפסאל תוסחייתמ הצבוק תונכ

 -הל יושע םילוסמ ךמסמש ךכלו הדובעה לש

 םינקת .תינמז-וב םישמתשמ רפסמל שהד

 תרושקתה תכרעמ תא ןגראל סירומא סינוש

 םינוש םימושיו םיבר םישמתשמ ןיב רבחתש
 א187] ןקת .תמאותמ תוליעפ לש הצירטמב
 -תמ סוטול לש %1א1 ןקתו טפוסורקימ לש
 ןיידע קבאמהו הז סוחתב הרוכבה לע םירח
 .ערכוה אל



 ו ימלוע שודיח
 09/2 הלעפה תכרעמל סוריו יטנא

 םלועב 1 28 111/22 תבשחנ למרכ פוריו-יטנא וברוט לע ,
 םירימחמ הרקבו תוכיא 'נחבמ הרבעש רחאל לתשו לו

 ןהילמס תא תאשל הייוארכ תיימשרה הדכהה תא הלביקו , 7 סולל
 :םלועב תוליבומה לש

 דלה
 ה -

 ד

605 
 | ו

 - ו 3 (םיוטשוב ₪ 1 ָך 1 זוסטסוו | ." /
 אפס | וו 8

 ( יו למהכ סוריו יטנאל רתויב הובגה ןויצה 105

 !רתויב הבוטה ךדי גשיהב - רשפתהל המל

 בועהמה תידק

 מ"עב הנכות תסדנה למרכ
 04-416979 .סקפ ,04-416976 .לט הפיח ,20 תורדתסהה 'דש-טסופ ק'צ



 -=₪=צּ:'בָתָת'גת'גבּ:'א"'='=".₪..... ₪

 ִּש
 ןיב םיטחיה שלושמב

 "םימועייי -"םיכלוטלנ"-"םינותנ"

 לע שאש1, תא ונקנזה

 ןויליגהמ איצוהל תנמ

 "5 | .םיפרגה דחא תא

 ונקבדהו ףרגה תא ונכתח
 תרזעב ןמטמה לע ותוא

20 

 לע תולעבה

 רובעה םינותנה

 םיכמסמל םימושיהמ

 -יאב 26-ה תיברמש וז איה תמייק תואיצמ

 -וקמ תרושקת תותשרל סירבוחמ רבכ סינוגר

 החנוה ךכב .םיצבק יתרשמ םינוזינו תוימ

 המרל ףתושמה סיסבה תבחרהל תיתשתה

 .םינותנ ידסמ יתרש - ןוגריא לש רתוי ההובג

 -נה דסמ ,יטרפ 26 לע םייקה בצמל דוגינב

 לע תובורק סיתיעל רזובמ ינוגריאה סינות

 -בו םינוש םירתאב ,תונוש תומרופטלפ

 סינותנה לכ תא ךופהל ידכ .םינוש סיטמרופ

 -טס םילכב ךרוצ שי םיפתושמ םיבאשמל

 סינקת .םינותנ לש הפילשו השיגל סייטרדנ

 םילודגה סיבשחמה סלועב םימייק הלאכ

 ךיא וניאר הנשה קר לבא ,סקינויה סלועבו

 םישיאה םיבשחמה סלועל סג םיטשפתמ סה

 .סהלש תרושקתה תותשרו

 ילסרבינואה ורקמה

 סחייתמ ראותה) ייםייכנאיי סימושי חותיפ

 -מב םייוסמ חוקל תרשל דעונ סושיהש ךכל

 -מה ןולמ יתבל הנכות לשמל ,םידבר רפס

 -קב לחה ,חוריא לש םיטנמלאה לכב תלפט

 (יפוסה ןובשחה תאצוהב הלכו תונמזה תלב

 -וש תונילפיצסידמ םיטנמלא לש בוליש שרוד

 -נא םימושי חותיפל תיסאלקה ךרדה .תונ

 רתויה לכל .ספאמ סתוא תונבל התיה סייכ

 -טס סינותנ דסמ תנכותב ןתינכותה רזענ

 .ויכרצ יפל סינותנה תא ןגראל מייע תיטרדנ

 יאדכ רשפאה לככ יתקופת תויהל ידכ לבא

4 
 יו

 .-| ןפש ןח ףואש תש /םוחמכ| 1%  םהוג ןופטטא |

 רז פשר 0 7
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 דחיב םלוכ

 ינורטקלא ןויליג לש םילכ ותושרל דימעהל

 לפטל ידכ םילילמת דבעמ ,םיבושיח ךרוצל

 -יה ראש לכו הקיפרג ,תרושקת ,םיטסקטב

 סינימזש יי'ןפולצ יפוטעיי םימושי לש תונורת

 תיברמ סויכש איה היעבה .ףדמה לעמ סויה

 אל םימושיה לש םיימינפה תונכיתה ילכ

 לש ורקמה .סירז סימושי סע רבדל סילגוסמ

 הלבט אורקל ילוא לגוסמ םילילמתה דבעמ

 -ופ עצבל אל לבא ,ינורטקלאה ןויליגה ךותמ

 לש ורקמה תפש .ןויליגה ךותב ורקמ תיצקנ

 -נה דסממ התליאש תריצי תרשפאמ ןויליגה

 ןיביי ורקמ תופש .ותוא בצעל אל לבא סינות

 רמאמ םישידקמ ונחנא ול אשונ ,"תוימושי

 הפש חתפמל תתל תודעוימ ,וז תרבוחב דרפנ

 -מה ,יייכנאיי סושי תונבל לוכי אוה הב תחא

 סייטרדנטס םימושי* .רפסמב שמתש

 .שארמ סינכומ סיטנמלאכ ייסייקפואיי

 לינה םייועשה לכ לש תללוכה האצותה

 -מב .6 בושחימב ייהטקש הכיפהמייל איבת

 - "םיכמסמיי - ייסינותני' ןיב םיסחיה שלוש

 -יהמ רובעת סינותנה לע תולעבה ייסימושיייי

 וכפהי | םימושיה | .םיכמסמל | םימוש

 סינותנה ."'תוחוקלייל םיכמסמהו ייםיתרשייל

 לביקש ימ לכל ייסיפתושמ סיבאשמיי ויהי

 -נב קר רבודמ אל .םהילא תשגל הכמסה

 ,םיינוגריא םינותנ ידסמב סירומשה סינות

 -יא קלח סה השיגה תרקבו ףותישה םש

 סג אלא ,םויה רבכ הדובעה תביבסמ ילרגטנ

 .אוהש ךמסמ לכמ קלח סיווהמה סינותנב

 -הל לוכי סושי לכ הב תיתשת ונרצי סא

 ויתוריש תא שקבלו רחא סושי לכ סע רשקת

 ךפוה תכרעמב ןותנ לכש ירה סינותנ דוביעב

 רבדה .ךמסומ חוקל לכל ןימז באשמ תויהל

 -נה וב דרשמב הרוקש המל ןיטולחל המוד

 ימ לכ .ריינ יכמסמכ סיגצומו סירומש סינות

 םייפסכה תוחודב ןייעל לוכי לכל ךמסומש

 -יש םיבתכמב ,תונובשח תלהנה תקלחמ לש

 וניכהש הקיפרגב וא תוריכמ תקלחמ ואצ

 סהל תנתונש ףסונה חוכה .רצומה יבצעמ

 סג) םינותנה לכש איה תבשחוממה הביבסה

 ,הצ ₪ 16001 0 סווז (ז=תותט סא 611075, לוו גה 6 (!ג4 59165
 01 הזחל וא

 אא ג 63011 01 סנז זון 110715, ץסו ג 556 1 54163 6
 וש אות וקו

 -ימו (םינותנ סה הנומת וא בתכמ לש ןכות

 .םושי לכל תינורטקלא סינ

 תוכרעה ןדיע

 היצרגטניאה תמגמל סויכ תטלובה הרוצה

 תומדקתהה תורמל .ייהנכותה תוכרעיי איה

 ךרדה בור הראשנ ןיידע ,ליעל ונרכזהש הברה

 רוביחה .םיחתפתמה ינפל האלמ היצרגטניאל

 -נה דבורבו קשממה דבורב ,ובורב ,אוה סויכ

 לכ אלו סידרפנ ןיידע סה "סיעונמייה .סינות

 בצמל דוגינב ,לבא .סהיניב סינרכנוסמ ךכ

 תויאדכ תואקסיע ןה הנכותה תוכרע ,רבעב

 אוה הכרע לש ריחמה .תילכלכ הניחבמ דואמ

 לש ריחמהמ רתוי טעמ קר תובורק םיתיעל

 ןיב איה היביכרמ לש תוכיאהו דדוב סושי

 בכרה תא סינחוב סא .תנילוצמל דואמ בוט

 08[077 | ,וז הריקסב תוכרעה תשולש

 ,טפוסורקימ לש 0

 -וב לש 0ת710ת-ו סוטול לש 56

 םיאבה םיביכומה תא םיאצומ | ,דנרל

 :(10 דע 1-מ סה סינויצה)

 א110ז05011 0011106 7ז010851003] 6

 10 - םילילמת דבעמ

 9.8 - ינורטקלא ןויליג

 9.5 - םינותנ דסמ

 ראודו הבוט הקיפרג תנכות סילבקמ ףסונב

 .ינורטקלא

 1,0(ט5 513750116

 9.5 - םילילמת דבעמ

 9.0 - ינורטקלא ןויליג

 7.2 - סינותנ דסמ

 דואמ הבוט הקיפרג הנכות םילבקמ ףסונבו

 .ןילוצמ (1א) םיישיא סינותנ להנמו

 סוגת 016 0

 10 - םילילמת דבעמ

 9.8 - ינורטקלא ןויליג

 8.5 - םינותנ דסמ
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 6 ]ו6ת[/567/6--7 רבעמה
 לק הכ היה אל םלועמ

 66ת(/506ז תתפמל םויה רבכ ךופה

 , אא פסא-ב חתפמ התא םא
 ימושיי םג חתפל לוכי התא
 ?ןימאהל השק ! 61:601/56 ש68
 !הדבוע
 ץגזיפ0סא 4.5 תא הגיצמ דנלרוב
 \/וח60ו%8 7 -ל תותיפ תרודהמב שדחה
 רתויב שימגה םימושייה חותיפ ילכ -
 801.ירשק םע .קושל םעפ-יא אציש
 לוכי התא ( 51ז₪6(שע60) םינבומ
 , 018616-מ םינותנ ב לשל וישכע
 ,עסוהגמ0 וא 5ץה50א15 501, תרש

 עא אג כסא ינותנ םע 6
 .םושיי ותואב ,םיימוקמ 685%-ו

 םייחכונה ךירושיכ תא רפש

 התיכ וישכע תולעל לוכי התא
 שומיש ךות 01:601/567 ש6%-ל
 .םינש ךשמב תשכר םתוא םירושיכב
 ךומתל ךימושיי םילוכי וישכע
 רפסמבו םינותנ לש תולודג תויומכב
 הבר תונימאב לכה ,םישמתשמ לש בר
 ומכ תונוכת לצנל לוכי התא | .רתוי
 .תויצקזנרטו םינותנ ינולימ
 םיחתפמל שומישל לק ג \ פסא
 ךתושרל דימעמו ,דחאכ םישמתשמלו
 6]ו6ח(/50זצ6*-ה תכרעמ תא

 .הכימתו הנקתהל רתויב הלקה
- 

 רתויב םדקתמה תרשה -!תו 6

3 101672256 080 

 תונוכתב דייוצמ - ץאופוא שאזא-ל
 לעמ הובג ותוא תוב יצמש תומדקתמ
 תואסריג עונמ ליכמ אוה .םירחאה
 אלש תוריהמ ךימושייל ןתונה קזח
 לע האלמה ותטילש םע .ןמואת
 לוהינה תלוכיו םיבר םינותנ יסופיט
 דחי 7 1816886 3.3 ךפוה ,ולש

 רתויב הלקה ךרדל - \אגפסא םע
 .םלשומ (566//1:60ז+ ןורתפל

 גג סא ילכ

 חותיפ רוזחמ םירצקמ
 םיילאוזיו ןונכת ילכ לש אלמ ךרעמ
 ימושיי חתפל םויה ךל םירזוע
 התא .איש ןמזב 61ו6ת(/56ש0

 ךותב םושיי לש סופיטדבא הנבת
 .תוקידבל ןמז עפש ךל ראשייו ,תוקד
 רשפאי ילאוזיוה םינותנה לדומ ילכ
 תובכרומ םינותנ תומיכס רוציל ךל
 .רבכעה לש דחא קילקב ,הכירעל
 תבלושמה חותיפה תפש םעו
 לש םיטקייבואה לכ , 011661.
 רושקה דוקהו שמתשמה קשממ
 םושיימ רזוח שומישל םינתינ םהילא
 דוק לש תרזוח הב יתכ ילב ,םושייל
 !ןמזב ןוכסח םיארוק ונא הזל .שדח

 ךרדה לע םויה דוע הלע
 ]16[ /567/67-ל

 תא ךתיא חקו
 .ז1ח(610856-1 א

 שא שמ אמ ₪ ₪ ₪ וא ומ ₪ ₪ וש מש ₪

 :(מ"עמ ללוכ) םילקשב םיריחמ 1

 חותיפ תרודהמב 00% 45
 :\1ח00ו/5- ל
 (מ"עמ+5695) ח"ש 0 "

 :|חו618850 3.3 (סז \)\\ןא

 (מ"עמ+599פ) ח"ש 5 1

007005 
 (מ"עמ+5295) ח"₪ש 0 ן

 הדובע תצובקל ק\הה00% 45 ל
 :/וחססופ תחת :
 (מ"עמ+5495) ח"ש 5 ו

 :(/וחססואפ -ל 00 5 |
 !מ"עמ+5199) ח"ש 5 .

00 
 קסוסז 1406 65

 ₪ יו-והצע ודו שעה ד
 לנויווענרוטניא * דע 1-

 ,םהילעב לש םימושר תומש םה םירצומהו תורבחה תומש לכ 03-5622985 .סקפ ,03-5622976 .לט 67017 ביבא-לת 34 לליה תיב 'חר



 -יא קלח איה הז הרקמב תיפרגה תלוכיה
 ורפ-ורטאווק ינורטקלאה ןויליגהמ ילרגטנ
 .בוט ןויצל הייואר איהו

 תוישיא תופדעהל חתפ

 -ות תכרע םויכ שכורש ימ ,תורחא סילימב

 תושירדב דואמ טעמ רשפתהל ךירצ הנכ

 -גב סה תוכרעה ןיב םילדבהה סג .תוכיאה
 ךילעשכ) תוישיא תופדעהל חותפש המ תולוב

 הנכותל יידואמ הבוטיי הנכות ןיב רוחבל

 -וג סג ןובשחב תחקל סוקמ שי ,ייתנייוצמ"

 -ותה סע תמדוק תורכיה ומכ ,םירחא סימר

 תוינידמ ,הרבחה לש הכימתה תוכיא ,הנכ

 סימוד סה סיריחמהו (המודכו תונימז ,החבש

 לצנל וא חקמה לע דומעל עדוי התא סא -

 :םה ןוריחמה יריחמ .םיעצבמ

 995 - "םינעוצקמליי טפוסורקימ תכרע 6

 הניאש ,יפוסה שמתשמל הכרע םג שי) רלוד

 .(הזמ יצחכ הריחמ םינותנה דסמ תא תללוכ

 רלוד 795 - סוטול תכרע 6

 רלוד 595 - דנלרוב תכרע

 תוריכמה תיצחממ רתוי טפוסורקימ ירבדל

 סוטול .0ת:108 תוליבחב ןה 28651 לש

 שארל הרזחל היגטרטסא 5חוגח5ַו6-ב האור

 סע הרבח דנלרובו 26 ימושי תריכמב הגילה

 יתועמשמ חוכ דחי תווהל ידכ טקפרפ-דרוו

 תוכרע לש תוירלופופה .סיקנעה לומ רתוי

 תוידועי תוכרע תריצייל סג האיבה הנכות

 תננכתמ סודלא ,לשמל .םייפיצפס סיקוושל

 ,[ז6011800 רויאה תנכות תא תללוכה הכרע

 ?001051ץ]!6ז הנומתה דוביע

 -ות | .23ַק6%1ג%טז דומיעהו

 -ימ תרבחל שי תומוד תוינכ

 -ומ רבכ יבודאו סקיפרגורק

 רוטרטסולא תא | תרכ

 -וג םע הליבחב 80105]ו0ק-ו

 .\ דא[ תנכותו סט 1 ינפ

 תוכרע לש תלוכיב רתויב השלחה הדוקנה

 אשונה
 ראוד קשממ

 סינותנ דסמ קשממ
 סימצע ץוביש

 600 ומ - א 0 א

 | א צו אתא קאפה !םדתפ 1004 ושפות

 דחיב םלוכ

 ונלש םיכרועה .היצרגטניאה - איה הנכותה

 -שמ הדימב ךומנ ןויצ הז טקפסאל ונתנ

 לביק ביכרמ לכש סינויצל סחיב תיתועמ

 :דוחל

 8.0 - טפוסורקימ לש 07105 80 4

 7.0 - סוטול לש 5/5075 4

 6.5 דנלרוב לש 07105 4

 תדיינ הרטמ

 -ישה לע סיעיבצמ תיסחי סיכומנה סינויצה

 -המ ןטק קלח קר .היצרגטניאה לש תויחט

 רתויל םיפתושמ סה סיילנויצקנופה סילודומ

 -כט תרזעב גשוהש המ םסגו תחא הנכותמ

 -ופה יוצימל עיגמ אל ןיידע 018 תיגולונ

 הז סוחתב טפוסורקימ לש ןורתיה .לאיצנט

 -בו 01/8 יטרפמב תטלושה איהש ךכמ עבונ

 וויה 2.0 הסריגל םיטרפמה הנורחאה הנש

 רעפה תא רוגסל הסינש ימ לכל תדיינ הרטמ

 -ימ לש םימושיה יחתפמ תבוטל רצונש

 .טפוסורק

 םיחתפמ ושחש לוכסיתה לש תואצותה תחא

 -מב טפוסורקימ לש הטילשה לומ ,םירחתמ

 ןויסנ איה ,חותיפה תביבסו הלעפהה תכרע

 הלאל םייפילחת ייסיחותפיי םינקת ביצהל

 סיצור סה וז הרוצב .טפוסורקימ הביצהש

 -יה יחתפמ ןיב רתוי תנגוה תורחת רוציל

 שבכמ תא רוצעל רתוי בוט יוכיסו םימוש

 רשפא תוביטנרטלאה תא .טפוסורקימ לש

 :הרצק הלבטב סכסל

 םירחתמה ןקת | טפוסורקימ ןקת
 צוא אות[

 א[ 6
 מ 20

 סמצע תא םילשמ אל םירחתמה סג לבא

 -הו טפוסורקימ לש התמצועל עגונה לכב

 הבוט תורשפאייכ סדי לע םיעצומ סינקת

 018 ןקת ,לשמל .ייתידבלב אל לבא ,רתוי

 סוטול יייע הנושארל ץמוא (1.0 הסריגב)

 ירקיע ביכרמ הווהמ אוהו א85'01 הנכותב

 תותשרב סינותנ ץיפהל וז הנכות לש תלוכיב

 01/5 .רזובמ םינותנ דסמכ דקפתלו תוילבולג

 תלוכיל רבעמ ,המידק לודג דעצ היה 0

 ףוליחיי לשו 611080880-ה לש תלבגומה

 דואמ ןקת סג הז לבא .228 ,ייימניד סינותנ

 .הדובעה תולקו תוריהמ תניחבמ קפסמ אל

 (רבכעה תרועב ,סיימעפ) חול התא רשאכ

 -זמ התא 01/8 1.0 תרזעב לתשוהש סצע לע

 ךילע) ותוא הרציש הנכותה תא תאוב קינ

 זאו (קסידהמ הלעי ולוכ םושיהש דע ןיתמהל

 ומוקמ תאו הכ דע תדבע וילע ךסמה סלענ

 לוכי התא .רציימה סושיה לש ךסמה ספות

 לש םילכה לכ סע שדחמ םצעה תא ךורעל

 ךיא האור אל התא לבא ,ירוקמ סושיה

 -יל רוזחתש דע הרטמה ךסמב בלתשמ סצעה

 ןויליגמ ףרג תלתש סא ,לשמל .חוקלה סוש

 רשאכ ,םילילמת דבעמ ךמסמב ינורטקלא

 סא הארת אל שדחמ ףרגה תא ךורעל הסנת

 -ושה ןיב ול תצקהש סוקמהמ גרוח אל אוה

 שדחה ןקתה ,01 2.0 .ללמה ירוטו תור

 ."םוקמביי הכירע יייע היעבה תא רתופ ,רתוי

 תרזעב לתשוהש סצע לע ץחול התא רשאכ

 -לש ךכב סכתסמ ךסמב יונישה 018 0

 -וותמ חוקלה לש םילכה ילגרסו סיטירפת

 ךמסמה לבא ,תרשה סושימ םילכ םיפס

 .יוניש אלל ךסמה לע ראשנ

 סימושי ןיב מ"'ומ

 גוויממ שדח קשממ רצונ וב ,הזה ךילהתה

 "ןתמו אשמיי ארקנ ,םימושיה ינש לש סילכה

 תונוש תורוצ לבקל לוכי אוהו סימושיה ןיב

 תא ליטמ 01.8 2.0 ןקת ,השעמל .תונושמו

 -יה יחתפמ לע מייומה תואצות לע תוירחאה

 -מה ךותמ ,סילכ וליא עובקל סהילע .םימוש

 סמוקמ תא ואצמי ,םימושיה ינש לש סיקשמ

 -בה רסוח .ומלעי וליאו דחואמה קשממב

 5 ב שמ 0 8
 \\0אע לש הלבט ךותל ה אמ וו תא תפסה !ש(חש 160 אוב אש

 ןויליגהמ עטק ונלתש

 תא סאותש ינורטקלאה

 .ףרגב םינותנה
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 =45( קו \\
 ובהאי םלוכו
 םיקסע ךתיא תושעל

 יקסע ןונכתל הנכותה (3ה
 חלצומ
 דעצה דימת אוה ןוכנ יקסע ןונכת
 סויגב החלצה .החלצהל ןושארה
 יוזיחב החלצה .םיבאשמו םיעיקשמ
 החלצה .םיידיתע םייקסע םיבצמ
 .ךישעממ האנהו חוור התועמשמש

 הליבומה הנכותה איה
 םילכ ,להנמה ,ךל הקינעמה לארשיב
 תיקסע תינכת תנכהל המצוע יבר
 - תוריהמבו תולקב ,תקייודמו תיעוצקמ
 וא/ו םיבשחמב החמומ ךניא םא םג
 .ילכלכ עקר לעב

 תיינבל ךל הבושח ה
 םירזת חותינל ,דספה/חוור תיזחת
 םיבצמב תומישיי תקידבל ,םינמוזמה
 תנכהלו (==45/8וו ודצ) םינתשמ
 .ביצקת
 ילב םגו 33 3הה לב לוכי התא
 התא םא איה הלאשה .סקפו ןופלט
 ..ךמצעל תושרהל לוכי

 .םויה דוע רשקתה םיטרפל

 .תוטלחה ילבקמל חוכ
 מ"עב תונכות לנוישנרטניא ןלפיב
 הילצרה ,27 תיכשמ ,סקרוק תיב
 09-574055 :סקפ ,09-562002 :לט



 ִּש
 ןה הנכותה תוכרע

 דואמ תויאדכ תואקסיע

 ריחמה .תילכלכ הניחבמ

 םיתיעל אוה הכרע לש

 רתוי טעמ קר תובורק

 דדוב םושי לש ריחמהמ

 -מל ךכ לכ עירפמש אוה וז הדוקנב תוריה

 תביבסב בלתשהל םירחתמ סימושי יחתפ

 יחתפמל רורב ןורתי ןתונש אוהו 01. 0

 .טפוסורקימ

 -הו הרירג םה 01.8 2.0 לש םירחא תונורתי

 התא) ינשל דחא םושימ סימצע לש הכלש

 ןולחב ינורטקלאה ןויליגה תא חותפל לוכי

 -לו ינשה ןולחב םילילמתה דבעמ תאו דחא

 -ית תלוכיו (ןולחל ןולחמ ףרגה תא רורג

 סםיארוק הנווחאה הנוכתל | .תיתונכ

 בושח דעצ הווהמ איהו יי015 תיצמוטואיי

 -וא י'םימצע החנומיי תונכיתל ךרדב רתויב

 -יה יכ התועמשמ 01/5 תיצמוטוא .ילסרבינ

 סימצעה תא (2א205₪) ייסיפשוחיי סימוש

 דבעמ לשמל .צוחבמ השיגל סתוא סיביכרמה

 -מה תא תוינוציח תונכותל ףשוח םילילמתה

 סושי סא ,וז הרוצב .תויאה קדבמל קשמ

 -בל קקונ ,ינורטקלאה ןויליגה לשמל ,רחא

 דבעמ לכ תא קינזהל ךרוצ ןיא ,תויא תקיד

 -בל בוקה תא חולשלו קסידהמ סילילמתה

 -מת דבעמ ךמסמכ הווסומ אוהשכ הקיד

 תואירקב דייוצש ינורטקלאה ןויליגה .םיליל

 קדבמ לש ףושחה קשממל תומיאתמ 1

 דחיב םלוכ

 הרוצב .יאמצע יביטימירפ סצע אוה וליאכ

 -ומב שמתשהל סילילמתה דבעמ לוכי המוד

 -על ילבמ ינורטקלאה ןויליגה לש סיפרג לוד

 .ןויליגב הלבטכ סינותנה תא ןכ ינפל ךור

 -ונ םימצעה יקשממ ןיב סירישיה םירשקה

 -יה.לש ורקמה תופשב תונכית יייע םירצ

 -שב תונכית יייע וא ,רבדב סיעגונה סימוש

 רורב .תוילסרבינוא ורקמ תופ

 אשונה איהו הפידע הינשה הביטנרטלאהש

 -פמ סג .וז תרבוחב דרפנ הריקס רמאמ לש

 ךרוצה תא תואור סימושיה תוכרע תוחת

 -וא הפשל תונושה ורקמה תופש דוחיאב

 וראשנ םיצמאמה הכ דע לבא ,תילסרבינ

 תא העיצמ טפוסורקימ .ייהחפשמה ךותביי

 סוטול | ,\גצטה] 8516 /\קק]10811005 61וג0ח

 לש םיבינ דוחיא לע תולמע ןיידע דנלרובו

 .סהלש תונושה ורקמה תופש

 םיירחסמ םילוקיש

 -יהש איה י'סימצע תפישחיי לש תועמשמה

 -צע תירפיסל דיחי שבוגמ םצעמ ךפוה סוש

 "תרגסמיי תארקנה רוביח תנכות + סימ

 לכל רשפאיש ,ןורחאה דעצה .([זגתוסאסזא)

 ,ויכרצ יפל םימושי ביכרהלו קרפל שמ תשמ

 -וק תונכיתו ורקמ תופשל תוקקדזה אלל

 ןמ תרגסמה דרפות רשאכ גשיי ,ילנויצנוונ

 שוכרל לכות התא .םייביטימירפה םימצעה

 ןרציהמ תילסרבינואה תרגסמה תא דרפנב

 ביכרת סימצעה תוירפיס תאו ךלש ףדעומה

 היגולונכטה .דחאל דחא רחבתש םילודוממ

 המ לבא סויה הנימז רבכ הזה בלשה תגשהל

 סילוקיש ,רקיעב ,םה השומימ תא ענומש

 סיפידעמ םילודגה הנכותה ינרצי .םיירחסמ

 ,רלוד תואמ שמחב ייהנכות תכרעיי ךל רוכמל

 דרפנב לודומ לכ תוריכמ לע .תורחתהלמ

 לדוג רדסב אוה לודומ לכ לש ריחמה רשאכ

 .תעצוממ 51118 ו \את תנכות לש

 -שמ 01/5 2.0 יכמסמו םימושיה .םיצבקה

 -יאל 200416 ארקנה ,שדח טמרופב םישמת

 תירפיס אוה ךמסמ לכ רשאכ ,םיצבקה ןוסח

 לש הנבמה ,סושיה תניחבמ .תיאמצע םיצבק

 ריכמ סושיהו ןיטולחל ףוקש אוה 205 יצבק

 בכרומ ךמסמה סא .ייךץמסמיי גשומה תא קר

 עדימה ,םינוש םינותנ יגוסו םיצבק רפסממ

 לש לוהינה דסמ ךותב קומע ןומט הזה

 השיג .שמתשמלו סושיל ףשחנ וניאו ,םסס וו

 -יגב שמומי ייסיכמסמ החנומיי לוהינל המוד

 העודיה ,\/גתטספ אך לש ייסימצעייה תסר

 .(םירצמ תריב ,ייריהקיי) 6180 סשב סויכ

 הסריגש סה 018-ב סייונישה לש האצותה

 הנימאו רתוי השימג ,רתוי הזירז איה 0

 ןיאש ךכמ תעבונ תוזירזה .1.0 הסריגמ רתוי

 םעפ לכב תרשמה סושיה לכ תא ןועטל ךרוצ

 וב תולולכה תויצקנופה תחאל קקזנ התאש

 -גה .(ימינפה הנבמה תפישח לש האצות)

 "סיננוקמיי םימצעב הכימתהמ תעבונ תושימ

 -לא ןויליגב צבושמ ףרג לשמל ,(את519ע)

 01/8 .םילילמת דבעמ ךמסמב \בושמ ינורטק

 רשקה לע רתוי בוט רומשל החילצמ סג 0

 רדסמ התא רשאכ סימושייל םיכמסמ ןיב

 ןיב תדרפה אל דוע לכ .תוירפיסה תא שדחמ

 ,יילכימייה) סושיה ןיבל ךמסמה

 .ול אורקל לבוקמש יפכ ,00 אד אא

 אוה לכימה רמאמב ונתוא הוולמה המגודב

 לכ תא ןגראמה תא וב םילילמתה דבעמ

 תרזעב תינבש ,00%120%א75 ,ייםיביכרייה

 ,(00₪ 2.0 תרזעב תלתשו סירחא סימושי

 תירקיעה היעבה .קתנתמ אל סהיניב רשקה

 -תב ישוקהו תובכרומה איה 01/8 2.0 לש

 -רה סיבלשב .ליינה תונוכתה לכב הכימ

 ,ןקתכ 018 2.0 ץומיא לש תוחפל סינושא

 תיקלח הייהת סיבר סםימושי לש הכימתה

 םישמתשמה ןיב יניצר יד לובלב יופצו דבלב

 סושי הזיא סע רשקתמ סושי הזיא הלאשב

 .הז רשק לש תוילנויצקנופה תמר המו רחא

 הנבמב יתועמשמ יונישל םג האיבמ 01022.0 | תורישי קדבמה תא ליעפהל לוכי ,תויאה

 5 ו-3 ססה סח + 40 1
 |[ 21 אהא ו 1 מרה 2 3

 -- 1 שד

 = ד ו 00
 - 5 | תיארנ הלותשה הלבטה | גש פו ףלהל ןתפאוו סומא  [אאמ 1 עסא אר

 התוא וניכה וליאכ
 האחחו- [ " .סאסמו-ב אלו /08-ב

 טוטריש ונפסוה וישנע

 איה םגש ,(1810 תנכותמ

 .0162.0-ב תכמות

+4 

 ,ה ומ | לז 105 טס 006 101 מט ומ 156 1990'%. עוץ
0 

 רא6 םו1אא ם(4אטננתש 1 וגו סו6 1045 01 סטו מורא ומסר, 506 ב4
 הוא סקוא 620% ורנממוטש וס +6 סומא( במ 01+, שובק גצ וו סז

 0313. 0 91 251 ב 104 01 01016761 זוגה כ (1אכט6 ומ

 ד טופ 5 !וסדוא ואח 44 טק סוגז סיאט

 /ו7 5'-1  )סא 91 50 100%

7 
 199% לירפא לארשי 0



 תויפצב דומעל םילכה תא ךל ןתתש 6 לע ךומסל לוכי הת ₪

 יזכרמ לוהינל םילכ לש תמלשומה הכרעה איה 6-טא[6מאדחא

 תוביבסב .םיטקפסאה לכמ ,תומרופטלפה לכ לע ,ינוגריא עדימ תכרעמ לש

 .\ו ג אזא ג אזמ יבשחמו \\וחשסואפ אד 05/2 ,45/400, 15 ,אשו\\ג₪ ,שאזא

 תחטבא לע הרקב .הדובע תנחת לכבו תרש לכב הרוקש המ לע תמלשומ הרקב

 5 ,םיעוציב רוטינ ,יוביג ,בוכריא ,םינותנ

 ו תצפה ,םיכילהת ןומזית ,םיסמוע ןוזיא

 וו תארתה ,םישמתשמ בויח ,תוחוד

 ₪: ₪ל 4 הניש רידמש המ לכ ,רוציקב - תולקת

 .תויטירק עדימ תוכרעמ להנמ לכ לש ויניעמ

 קפסתש 6 לע ךומסל לוכי התא

 .תויתימאה תויעבל םינוכנה םילכה תא

/ 

 ,םלועב םילודגה םיבשחמה יזכרמב תאז םישוע ונאש הנש 20 רבכ ,רבד לש ופוסב

 6-שא]6מאדמא .אוצמל רשפאש רתויב תוחושקהו תויטירקה הדובעה תוביבסב

 ןויסנה תא 76 תותשרו ₪א]א תביבסב לצנל ךל תרשפאמה הדיחיה תכרעמה איה

 ןופלט םירת זא .\1ג]א"א/\\]מ יבשחמ לע תונקתה יפלאו םינש תורשעב רבצנה

 ירציווש ןועש ומכ קפוד לכה 6 תרזעב ךיא הארתו

0 
 טאו אטדוצגתמ 05/2 אפ אז אופ 0

 הסוד
05 
 הליחת הבשחמב הפידע הנכות

 03-491094 :סקפ 03-491091 :'לט 61580 ביבא-לת ,םידיתע תירק 58160 .ד.ת לארשי 64

 03-5596586 :סקפ 03-5573421 :'לט ,ןולוח 5 ףרוצה ,הניב-דהיל :השרומ קוושמ

 א



 ִּצ

 ךומתי קר אל פ50וה

 םיכמממהו םימושיה רוזיבב

 ,תוינגומוה 06 תותשרב

 םואתל רומא אוהש אלא

 ותרטמש ,60 ₪84 ןקתל

 םירעפה לע רשגל

 תונוש תומרופטלב ןיב

 תולבגמ םסג ורתונ

 ,תורומח תולבגמ רפסמ סג שי 01/5 2.0-ל

 ילסרבינוא ןורתפל ךופהלמ ונממ הנענמתש

 רשפא-יא ,לשמל .םימצע תעמטהו רושיקל

 יאו דחא דומעמ רתוי םלדוגש סימצע לותשל

 -קת תשרב סינושה םימצעה תא רזפל רשפא

 טפוסורקימ לש תידיתעה היגטרטסאה .תרוש

 םירזובמ םימצעב הכימתה תא ביחרהל איה

 ,הנש ךותב תאצל היופצה ,6180 תסריגב

 םימושיהו םיכמסמה לכ םיבייח זא דע לבא

 הכימת .ןנוכ ותוא לע ןוכשל סהל סירושקה

 סויה רבכ תמייק סירזובמ םימצעב תיקלח

 אסים8 לשמל ,תומייוסמ ייהצבוקיי תונכותב

 תמרב קר סייתניב רבודמ לבא ,סוטול לש

 2.0 תסריגל הבסה לש תויעבה .01 0

 הביתכ תשרדנ השעמל .ןורתפל תוטושפ ןניא

 ךכל סילכ וליפאו סושיה בור לש שדחמ

 .ירחסמ ןפואב סינימז אל ןיידע

 01.5 2.0-ל הקזח היציזופוא הרצונ סייתניב

 01/5 לש םייפוסה םיטרפמה .יטילופ עקר לע

 -יד תוירפיסה ,1993 עצמא דע ושבוג אל 0

 -סה ןקתה שומימל תושורדה (211) תוימנ

 -עו ןושאר סייוניש רוזחמ רובעל רבכ וקיפ

 דחיב סלוכ

 .אובל הששוב איה םג (52%) חותיפה תכר

 -מה בור תא ורצע הלאה סיבוכיעהש ןמזב

 םימושיה יחתפמ וחילצה ,סירחאה םיחתפ

 תומאות תואסריג איצוהל טפוסורקימ לש

 שס0אכ 6.0, :תונכות שולשל 08 0

 ,םינרציה ראש .םאם1, 5.0-ו 0

 ,שארמ סתכימת תא וחיטבהש הלא ללוכ

 .םימורמ סישיגרמ ,סוטול ומכ

 01/8-ל הביטנרטלאה 06

 תללוכ הז אשונב טפוסורקימל היציזופואה

 ,לקרוא ,לבונ ,מבי ,דנלרוב ,לפא תא סויה

 המישר - סקוריזו טקפרפ-דרוו ,טניגילט

 -יבס לגדהו - אוהש הדימ הנק לכב תדבוכמ

 ונאש ךכ ,0סקטחססט ארקנ הדחאתה איה וב

 .סירצומ לע אלו תוינכות לע ןיידע םירבדמ

 יכ אוה דיגאתה לש ןושארה ןורקיעה

 -רמ ייחותפיי טרפמ תויהל בייח

 להונמה ,א \/וח800א5 ןקתל המודב ,ותישא

 -פה .סקינויב ןיינע תולעב תורבח דיגאת יייע

 -חה לכל עדימה לכ תפישחב קר הניא תוחית

 ןקתב רבודמ אלא ,תווש ןיב תוושכ תורב

 תוכרעמו תומרופטלפ ןיב םירעפה לע רשגמה

 -יקמ ,05/2 \\גחשסשפ תומרופטלפ .הלעפה

 ףתתשהל תורומא סקינויו א6\\%ג ₪ ,שוטנ

 תומרות ךכ סשל .0קטחססס יכמסמ תריציב

 ןהש ינייניקה עדיה תא תונושה תורבחה

 ןמו תירוביצה תחלקל יטרפ פי"יומב ושכר

 -וכל ףתושמה לישבתה תאצל רומא בובריעה

 .ןל

 העמטהו רושיקה תיגולונכט תא תמרות לפא

 . ₪((808-ו 1501 סיטקייורפב החתופש

 לע לפא יייע חתופ 88א10 םיצבקה הנבמ

 תפש סג .סוטול לש תמדקומ הדובע ךמס

 -ורת איה 0ק6ח50ח0| תימוחת-ןיבה ורקמה

 ססובמ סםימצעה לדומש ןמזב ,לפא לש המ

 רשגל הסנת טקפרפ-דרוו .מבי לש 50א1 לע

 תרגסמה ינבמ .01-ל 0ק60200 ןיב

 סקסחעסס יייע וכמתיש (4 א(םו/0אא5)

 ןטמ 1 0 ב ₪

 לש 01 ,לבונ לש אקק\\גז6 תא םיללוכ

 580%[ םימצעה לדומ תא .טעגילטו דנלרוב

 אוהו תותשר תביבסב הכימתל מבי ביחרת

 .(כופותטטוט0 50%א1) 2501 ארקי

 תשרב םירזובמ םימצע

 סימצעה לודומ תמאתה ,ןורחאה טנמלאה

 אל .רתויב יתועמשמ אוה ,תרזובמ הביבסל

 -הו םימושיה רוזיפב ךומתי אוהש קר

 אוהש אלא ,תוינגומוה 6 תותשרב םיכמסמ

 רשגל ותרטמש ,60884 ןקתל סואתל רומא

 ןקת .תונוש תומרופטלפ ןיב םירעפה לע

 םשב םינרצי תצובק ייייע להונמ 604

 המצעל המשש ,00ןטסו א[גחבפסחוטח| 0זסטק

 תרוטקטיכרא תינב לש הרטמה תא

 .םימצעה תמרב תילסרבינוא תרש/חוקל

 -סמ סושי ץירמה /0-ל רשפאי הזה לדומה

 -יקמ בשחממ ךמסמ שקבל 05/2 תחת תרג

 תנחת לע הנומת דוביע תנכותמ תוריש ,שוטנ

 תא ץירמה רחא ?6-מ תויא תקידב ,סקינוי

 ןקת | .אש(\\\ג6 תרשמ םינותנו וס

 לש ייילסרבינואה ךוותמייה אוה 604

 -עו תונוש תומרופטלפ ןיב תורישל תושקב

 .םיפתושמ סימצ

 לע רומשל ןווכתמ 0ק6ח206 דיגאת ,ונלזמל

 לבקל ולכוי 015 ימושי .01.₪ םע תומיאת

 תוריש קפסל וא 0קטחעסס תוחוקלכ תוריש

 ולכוי יצא חילצי הז סא .0ק6ח206 תוחוקלל

 לשכי הז סא .הז דצל הז תויחל סינקתה ינש

 הדימ הנקב המחלמ אשונה ביבס ללוחת יזא

 .ימלוע

 תוימוחת-ןיבה ורקמה תופש

 בוליש תלוכי קפסל תורומא הלאה תופשה

 תכרעמל | םייטרדנטס | סימושי לש

 .תיפיצפס הרטמל תמאתהומ "תילקיטרווי

 -יה סויג יייע ייהדובע ינלבקייכ תודקפתמ ןה

 8 ו -
 טוטרישה לע הלופכ הציחל 5 צו אש תמה !םחא 1095 1₪6 שלה )|

 לש בוציעה ילכ תא הלעמ

 תא הפיטומו 0

 .|וילעה לגרסל םיטירפתה

-| 

 ה רב ו ₪ ב ו קח דב
 918, טז 4 3 10 0 41767686 זזוגמפ (0 <1וס056 [דסזה

 "1הופ ₪ םסוא ואח 564 טק 00[ טיאת 861

 טיטנמלא ללוכ יפוטה רצומה

 ילבמ ,םימושי 3-ב ונכוהש

 .ןמסמהמ ךכ םשל ונאציש
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 ,קרובד ןהו'ג

 םיבשחמה יאנותיע

 רתויב ארקנה

 רקבל אב ,סלועב

 לארשיב רבדלו

 יעבט לדוגב ותוא (עומשלו| תוארל אוב

 תא איבמ תילארשיה הרודהמה 76 אא
 רתויב רשקותמהו ןונשה םיבשחמה יאנותיע
 ימואלניבה רנימסל ,1סאא 6. כסא ,םלועב
 :אשונב לארשיב ןושארה

 תובורקה םינשל ינחלושה בושחימב םינוויכ
 תולהנההמ םיריכב םג ופתתשי ,ביבא-לתב 1994 לירפא שדוחב ךרעיש ,רנימסב

 ,סוטול ,מבי ,טפוסורקימ ,לטניא .םלועב תולודגה םיבשחמה תוהבח לש תוימלועה

 ונלביק רבכו ףתתשהל ונמזוה תורחאו הלורוטומ ,לבונ ,דנלרוב ,6 ,לטיגיד ,זאק

 .תימואלניב המרב לייוחמ הצרמ רנימסל איבהל ןקלח לש תובייוחמ

 הבוח תופתתשה

 התא - תובורק םינשל ךתרבחב בושחימה תוינידמ תעיבק לע יארחא התא םא

 םישנאהמ ,רתויב םיכמסומה םירבדה תא עמשת םש קר .רנימסב ףתתשהל בייח

 סויה .םיבשחמה תיישעתב תוכילומה תורבחה םשב רבדל רתויב םיכמסומה

 ןיב תוצצורתה ,תוטבלתה לש סישדוח ךממ ךוסחל לוכי ךכל שידקתש דיחיה

 תופתתשהה - רקי ךלש ןמזה םא .םיכמסמ לש רה תאירקו סלועב תוכורעת

 .רתויב הבוטה העקשהה איה רנימסב

 ב"הראל םינפה םע םיילארשי םינרציל
 םידעוימה םיניינעמ םירצומ סע תוילארשי תורבח שוגפל חמשי קרובד ןהויג

 םיכמסומה סישנאה דחא םע צעייתהל הרידנ תונמדוה וז .יאקירמאה קושל

 הנכרעת תושיגפה .יאקירמאה קושל רצומה תמאתהל עגונה לכב רתויב

 ןימזהש ימ קר לבקתי .ביבא-לתב רנימסל ינשה סויב יידחא לע דחא"

 .הכוז םדוקה לכ - רתויב לבגומ תושיגפה רפסמ .שארמ השיגפ

 המשרהו םיריחמ
 .19.4.94 - ימואלניבה רנימסל : םיכיראת

 .20.4.94 - תוילארשי תורבח סע תושיגפל

 תושיגפל .ביבא-לת הכורעתה ישרגמ ,םינרוא ןג - ימואלניבה רנימסל :םוקמ

 - תוילארשי תורבח סע

 .ביבא-לתב (ןיידע עבקנ אל) ןולמ תיבב

 תוגועו הפק ,(הרשכ) ההובג המרב םיירהצ תחורא ללוכ רנימסה :חוריא

 .תואצרהה ןמזב הרק היתש ,תוקספהב

 דע 13.20 םירהצ תקספה) 16.30 דע 9.00-מ - ימואלניבה רנימסל :תועש

 .סדקומ םואית יפל תוילארשי תורבח לש תושיגפ .(0

 .מייעמ ללוכ אל ,5195 ימואלניבה רנימסה סויב תופתתשה :םיריחמ

 03-6966231 ןופלטל תונפל - קרובד סע יידחא לע דחאיי השיגפ

 .ריחמ תעצהו םיטרפ תלבקל

 ,םויה רבכ סיטרכ ןימזהל לכות ךמוקמ תא חיטבהל ידכ :תמדקומ המשרה

 .(15.3.94 ךיראתל ,מייעמ ללוכ) חייש 675 ריחמב

 תדוקפל סושרל שי םיקישו תונמזה

 מ"'עב רואל האצוה עדילא

 .61091 ,ביבא-לת 9237 .ד.תל חולשלו

 ימואלניבה רנימסל המשרה תיולג :המשרה ספוט

 .הז ןויליג לש בושמה תויולג ןיב העיפומ

 ערילא



 תיגולונבט

 ו

 תשמתשמ

 לש הרופטמב

 - י"םוטרופ'

 ףדה .יייונש'

 ךותמ הזה

 ורפ-ורטאווק

 ,םיברב טטרופ

4 

 רחא שמתשמ

 ,"לונמ'' ,תשרב

 ףדה תא טלק

 .םסרופמה

4 

 טלקנה ףדה תא

 \בשמ יונמה

 לש י"תרבחמ''ב

 ורפ-ורטאווק

 .ןיכמ אוהש
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 טקייורפ עוציבל םידרפנ םימושי לש תלוכ
 הסרובה יבבוחל דעוימה סושי ,לשמל .בכרומ

 -וא הרוצב עצביש ורקמ לע ססובמ היהי

 -פה יייע) ןווקמ עדימ יתורישל גויח :תיטמוט
 תטילקו התליאש ,(תרושקת תנכות לש הלע

 תנכות) תומייוסמ תוינמ יעוציב לע סינותנה
 -יגל םינותנה תסנכה ,(םינותנ דסמל י'תיזחיי

 -מה קית לע הזילנא עוציבו ינורטקלא ןויל

 סיפרגל תוירפסמה תואצותה תכיפה ,תוינ
 ךמסמ ךותב ףרגה תליתש ,ךסמה לע סתגצהו
 -ומה ךמסמה תצפה ףוסבלו םילילמת דוביע

 .סדומו סקפ תנכות תרזעב סייונמל בכר
 -מש תופש םגו שדח רבד ןניא ורקמ תופש
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 ,וניאר רבכ םינוש םימושי ןיב רשגל תולגוס

 -עה אוה יתימאה שודיחה .205 תחת וליפא

 יולימב תוחמתמה יג דצ תורבחמ הריזה תרב

 -רה תורחתמל ,הנכותה קושב ייתוחמוגיי

 סע תורחתה תא הכילומ טפוסורקימ .תוישא

 לש (אקק!וסבונסח ₪01ז00ח) "סימושי תרודהמיי

 .(רוציקב /84) גפטג] 835ןס תונכיתה תפש

 ןיב רשגל מייע 01/8 2.0-ב תרזענ וז הרודהמ

 הנושארל המצע תא הגיצה איה .םימושי

 איה דיתעבו 8801, 2.0 לש ורקמה תפשכ

 ימושי לכל תפתושמה הפשל הגרדהב ךופהת

 .טפוסורקימ

 לע סוטול תדבוע ליבקמב

 -ואה | ורקמה | תופש

 הלש תילסרבינ

 ןיב רשגתש ,[סוטפפסח[

 תכרעב סינושה סימושיה

 רטויפמוק 6 ו

 לע הטרכה סטיישוסא ְ

 תפשל הלש | תוינכותה :

 םשב תילסרבינוא ורקמ /

 לע תססובמה ,5

 הקיתווה תונכיתה תופש

 , 20!]68-864ז הנימאהו

 .הלש סימושיה ןיב רשגתש

 אל תופשה סוחתבש ןבומכ

 דנלרוב לש המוקמ רסחי

 םשב הפש הניכמ איהו

 -מה | ,601]00 גטוסחוג(סז

 תכמותו לקספ לע תססוב

 .01/₪ 2.0-ב

 רו
0% 
 כ
 דו

 רות עגתו

 תותשרב היצרגטניא

 תותשר תביבסב בולישה

 המ ירחא דחא דעצב רגפמ

 הדובעה ןחלוש לע הרוקש

 הנורחאל המשרנ תאז לכבו

 .תיתועמשמ | תומדקתה

 איה ךכל הביסהו ןכתי

 תונכות לש תוירלופופה
 ייהצבוקיי

 -הו 0 ₪

 -ינב םיעקשומה םיצמאמ
 י"הדובעה תמירֶזיי לוה לש : 0 8 7 --

 תורבחב (\/088710ש) 1 ה ה ה ב ו 1 1 3 דס!
.09| 55200 3 
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 תישממ תומדקתה הגשוה
 -אה ראודה תוכרעמב איה
 ךות תומדקתה - ינורטקל

 -תמ סינקת ןיב טקילפנוק

 -ימ לש (82] :םירח

 -ול לש ץ]א1 לומ טפוסורק

 לע הברה ןיא ונלזמל .סוט

 ִּש

 אסזפפ :/א-ב דחוימה

 יתרגיש פפפ-ל םחיב

 םימושעיהש אוה

 םילוכי םירושקה

 םירזובמ תויהל

 [שגא] הבחר תשרב

 ִּש

 איה ספפא תא דחיימה

 ומתשהל תלוכיה

 לש רתויב בחר ןווגמב

 תרושקת תויתשת

 העדוה תרבעה ךרוצל

 יונמל םטרבמהמ

 םישקתמ אל םימושי יחתפמו בירל המ

 .ליבקמב סינקתה ינש סע תומיאת קפסל

 סושיש השורפ (%1א1 וא) 1/4721 תומיאת

 לע סושיל ראוד תרודשת חולשל לוכי דחא

 קקדוהל ילבמ תשרב תרחא הדובע תנחת

 .תידועי ראוד תנכות לש ךוויתל

 אוהש ינפמ הארנכ) רתויב :תורחתה סוחתה
 -ליגה אוה םינקתה תומחלמב (וילותיחב ןיידע

 תפחוד טפוסורקימ ןאכ .םינותנ ידסמל הש

 לודג רפסמ תוכלוה הירחאו 0286 ןקת תא

 -מל השיג ילכ) י'תיזחייה דצב ןה ,תורבח לש

 -מה ילהנמ) ייףרועייה דצב ןהו (םינותנה ידס

 ןקת ועיצה תורחאו דנלרוב .(סמצע סידס

 תא העיצמ סוטול ,1242] םשב הרחתמ

 סג .(ייקבדיי) 61/08 תא לקרואו 315
 סימושיה ינרצי לש תינושארה הבוגתה ןאכ
 סוקמב ,םינקתה לכב הכימתל ןויסנ איה
 .המחלמ תריזל אירב שאר סינכהל

 םינותנ ףותיש

 תצובקב םישמתשמ רפסמ בולישל תוטישה
 תינמז-וב ןכדעתהל סילוכי סהש ךכ ,הדובע



 הדובע תונחתב רבודמשכ
 .תונימאו חוכ אוה קחשמה םש
 00040-ל שי םהינשמ
 רחבמ .הלבגה ילב .עפשב

 60/40 לש הדובעה תונחת
 לש םויטנפו 486 ידבעמ םע
 שמתשמל תוקינעמ לטניא
 םידוביעב תולובג אלל המצוע
 .הקיפרגו םינותנ לש םיבכרומ
 60/40 לש ידוחייה ןונכתה
 תואצותה םוסקימ חיטבמ
 .המצועהו

 ילא אנט

 ( כזית ד 7 ל ל

 סח םית
 םומתס

 מ"עב תוכרעמו םיבשחמ םית

 ,ןליא תמר ירחסמ זכרמ
 51905 לאומש תעבג
 03-5340962 :לט
 03-5343917 :סקפ
 04-338205 :הפיח ףינס

 תומכח תובושת 00ו/040-ל שי

 600040 לש הדובעה תונחת
 - ןדיקפתל דחוימב תודייוצמ
 הנכותו הרמוח יביכר
 םירפשמ תכרעמב םינקתומה
 תונחתל ,היעוציב תא םיציאמו
 ,תורפושמ הקיפרגו לוק תולוכי
 דיתעל הבחרה תויצפוא ןלוכל
 .םייונישל המאתהו
 לכ אלש ,רמול ןתינ טלחהב
 דחוימב .תווש ודלונ תונחתה
 .00ו/040 לע הלא

 שיש בוט יכה - םיתו 000

 לש בולישב רחוב התא רשאכ
 חיטבמ התא 'סיתיר ססוומגס
 בוטה רצומה תא קר אל ךמצעל

 תורשה תא סםג אלא רתויב
 ימוקמ קפס לש הכימתהו
 איה 'םיתי.הנושארה הרושהמ

 החילצמה בושחימה תצובק
 ישנא 250-מ רתוי םע לארשיב
 םיסונמהמ תורש ףגאו עוצקמ
 .לארשיב םילודגהו

 'תרושקת םית' לש תוליעפה
 -תורש-רצומ לגעמה תא המילשמ
 .םלשומ ןפואב .תרושקת
 הפצמ טלחהב ןאכ - ריחמהו
 ...המיענ - העתפה ךל

 בוועחילמב ילשדתבוא בוליש
 |  םינש 5 .סלוכמ תוירחא רתוי |
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 סא סג םיפתושמה םינותנב לחש יוניש לכב

 סיעטק סה אלא) דסממ קלח סניא סינותנה

 ןויליג ךותמ לשמל ,םינוש םיכמסמ ךותמ

 יתש סויכ .ןכרד תישארב קר ןה ,(ינורטקלא

 הנקב יכ סא - תומשוימ רבכש תוטישה

 אס5 ןה - תוינייניק תונכותבו ןטק הדימ

 .דנלרוב לש 085%-ו סוטול לש %

 החתופש הקינכט איה !אסוספ 1616 םאסההתפ6

 סוטול לש רזובמה םינותנה דסמ תרגסמב

 ןיב תימניד סינותנ תרבעה תרשפאמ איהו

 .םיפתושמ תודש סתואל םירושקה סימושי

 -יש ככמ-ל סחיב א0785 ת/א-ב דחוימה

 סילוכי םירושקה סימושיהש אוה יתרג

 רשאכ ,(/4א) הבחר תשרב סירזובמ תויהל

 -נה לש הצפהה תיתשת תא תקפסמ 5

 -ובמ תוריכמ לוהינ תכרעמב ,לשמל .םינות

 ולש תונמזהה רפס תא להנמ ןרכומ לכ תרז

 ותוא אשינ בשחמ ללכ ךרדב - ישיא בשחמב

 -אב חוודמ ןרכומ רשאכ .תושיגפל חקול אוה

 ווקל תורבחתה יייע ,זכרמל א075 תועצמ

 -קמ ןוכדיעל םיקוקזש סידסמה לכ ,ןופלט

 לש סישדחה םיכרעה תא תיטמוטוא םילב

 להנמ לבקמ ךכ .םתוא סיניינעמה תודשה

 -חש תוחוקלה תמישר תא ירוזיאה תוריכמה

 תא הקפסאה להנמ ,תושדח תונמזה לע ומת

 -אה יכיראתו סינמזומה םיטירפה תמישר

 .וטלקנש תונמזהה ךס תא לייכנמהו הקפס

 הנוש ,08ְוְטסו ₪א6ח8ח86 ,דנלרוב לש השיגה

 - "ססרפמיי יסחי לע תססובמ איה .ןיטולחל

 ותושרבש עדימה תא עיצמש ימ ןיב ,יייונמי"

 השמימ דנלרוב .עדימב ןיינועמכ םשרנש ימל

 לש תושדחה תואסריגב 085% תשיג תא

 הדובעל תודעוימה סקודרפו ורפ-ורטאווק

 תלוכיה איה 085% תא דחיימה .תיתצובק

 תויתשת לש רתויב בחר ןווגמב שמתשהל

 םסרפמהמ העדוה תרבעה ךרוצל תרושקת

 תותשרה יגוס לכ תא סיללוכ הלא .יונמל

 -יצ ינורטקלא ראוד יתורישו תוימוקמה

 -שמ התא רשאכ .א101 אוגו1 תמגוד ,סיירוב

 -אב הצפהל 085% ןוכדיע םוסרפל ררח

 קר אל סייונמה ,א101 א₪1 יתוריש תועצמ

 -לא ראודב לבוקמכ ,העדוהה תא ולבקי
 ךותב תידיימ ףבושי עדימהש אלא ,ינורטק

 .הז עדימ לש םינכרצכ ורדגוהש סימושיה

 םימצע החנומ הדובע |חלוש תארקל

 -צע תרוצב ,םיביכרמל סימושי לש קוריפה

 לכ לש השיגל םיפושחה םייטקפמוק סימ

 -קה לע הליפאמה ,לוהינ תיעב תרצוי ,םושי

 -וק הביבסב סיצבקה תכרעמ לוהינב םייש

 ןויסנ הארנכו - ןושארה ןויסנה .תילנויצנוונ

 תנכות סע דרקפ-טלויה לש היה - ןמז םהטב
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 דחיב םלוכ

 האלימ אלש | ,אסש\ גס

 הלא לש תויפצה רחא

 הצולחכ התוא ולביקש

 תביבס | .הנחמה | ינפל

 05/2 לש \ס 1 |

 -לא רפסמ תללוכ רבכ

 לוהינ לש סייסיסב םיטנמ

 הביבס - יתכרעמ סימצע

 -יתע תואסריגב חתופתש

 -סה ךות ,05/2 לש תויד

 -מה תויגולונכט לע תוכמת

 תרגסמב תוחתופ

 תפתושמה ,ןסםאַך

 שומימה סויכ .לפאו מביל

 -צע לוהינ לש רתויב אלמה

 הלעפה תכרעמ תמרב סימ

 -וכ וז .א6א15ו6ק-ב םייק

 החנומ תונכית תביבס תלל

 -יחל םילכו האלמ סימצע

 ,סנכות יפל םימצע שופ

 -ופו בוקה םש תעידי אלל

 לש המגמה .עדימה טמר

 תכרעמב םימצעה ןוגיע

 -יג סע קזחתת הלעפהה

 ייוריהקייו ייוגקישיי תואסר

 תואסריגו | \/ות6סש5פ לש

 לש (ץסשטז'6-ל) תוידיתע

 הלעפהה תכרעמ ,5ץ5ו6חו 7

 סויה רבכש ,שוטניקמה לש

 יפרג  קשממ | תקפסמ

 הברהו ייסימצע החנומיי

 .ליעל ונרקסש תונוכתהמ

 -יבמ ונא םיאבה םיקרפב

 תויתאוושה תוריקס סיא

 -ותה תוכרע תשולש ןיב

 -ימ לש ;תוירלופופה הנכ

 .דנלרובו סוטול ,טפוסורק

 האוושה תוללוכ תוריקסה

 תונכותהמ תחא לכ לש

 תונויליג) תוכרעב תולולכה

 -מת ידבעמ ,םיינורטקלא

 ומכ ,(םירזעו הקיפרג ,םינותנ ידסמ ,םיליל

 -לא הדובע תביבסכ תוכרעה לש האוושה סג

 ונא יחכונה ןויליגב .תיטנרהוקו תילרגטנ

 ,הריקסה לש ןושארה קלחה תא סיאיבמ

 -שי םישמתשמ רתויל יטנוולרש קלחה

 תונויליג השולש ןיב האוושה ללוכה ,םיילאר

 -ווקו ₪א081, ,1-2-3 סוטול - םיינורטקלא

 ,סקודרפ - סינותנ ידסמ תשולשו - ורפ-ורטא

 איבנ אבה ןויליגב ./00085-ו

 -תה ידבעמ ןיב האוושה ובו ינשה קלחה תא

 תונכות ,(תוגצמ) תויפרגה תונכותה ,םילילמ

 .תוכרעה ןיב האוושהו רזעה
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 תמש
 , 2 ו ב

 ןכ כח ]| + 5 סן [|8 ע ₪ ב 5 קש
 תיסא .ת"רדהההב (9% = 5

 םפפב צובה |לטללנ גל סו
1 

 כ ב

 תא קינזהל לוכי התא א0 65 עו םע

 ותוא ינורטקלא ןויליג רצינצלו 43

 ,01/: םצע רותב א015-ב ןסחאת

 ןויליגב םינושה תודשה תא

 אסזקפ לש תודשל סחייל וישכע ןתינ

 .תכרעמה ייונמ |יב הצפה ךרוצל

 םינותנב שמתשל םילוכי סייונמה

 סימושיל א01ש ךרד םהילא ומרזוהש

 .סהלש םייטרפה

 | 86 688 ףתשא מ פו

<,< <<< 

- 

 -=הו 00000000 )



 //ל//ווו |

 רבועש רבע
 דבעמ אוה לימדרוו ל ל

 דיחיה ילארשיה םילילמתה םי , מתה דבעמ
 ןוכנ לפטל עדוי תמאבש
 קר אלו ...םייסחי םיטנופב

 םג אלא ,םיליגר םיטסקטב רובע דבוע לימדרוו
 !םיגוסה לכמ תואלבטב

 "יישא םלשמתשמ 0 ל לעופ לי
 תונכותב בטיה בלתשמו
 בשחוממה דרשמה

 !לארשיב תומדקתמה ,תילגנאב ,תירבעב

 51?5 1 ת8-ה לימדרוול

 ב שב
 ה חותינ לע ססובמ ,רתויב

 \ 0 תותיפ ירפ - אלמ -

 ב ,יצ תופסונ תופשבו
 ילגנא 50811 08 לימדרוול
 (יטירב וא יאקירמא)
 ללוכה 7118540805 ,הלועמ
 תופדרנ םילימ ןוילימ יצח

 5701 1 ת65 םגו ,תוכופהו
 .תופסונ תויפוריא תופשל

 יח 4

 טיכוסרטנוזצ
 .מ"עב הנכות תסדנה טפוסרטניא
 02-1721041 :סקפ .02-722533 :לט .91043 םילשורי 4424 ד"ת
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 חווא 3
 םינלמ

 שולש ןיב תוושהל ישוקה
 תוירקיעה הנכותה תוכרע
 רקבמ לש ישוקל המוז
 שולש ןיב תוושהל תודעסמ
 וחקרנש תוחבושמ תוחורא
 חנטמ יפשא השולש יזיב
 לכל | .םיטסילאודיוודניא
 ,הלש ןונגסה תא שי תחא
 א'ה ןהב | תונמה תא
 ללוכה יפואה תאו תנייטצמ
 םיביכרמה בולישמ רצונה
 .תחא | תירניל)ק | הגיגחל
 תא תוושהל לק רתוי
 דוחל הנמ לכמ האנהה
 החוואה תא חתנל ושאמ
 .לולבימב

 שולשמ תובכרומ ונלש תוחוראה ,ןכ לע רתי

 ךכ ,םירישע חוניקו םינבאתמ ,תוירקיע תונמ

 ןכל .סיעבשו םיצורמ ונאצי הרקמ לכבש

 -נל ונאצמ אלו תינקספ הניא ונלש האוושהה

 -מה "םיכרועה תריחבי תא רוחבל ץוח

 .תיתרוס

 ןויליגב .םיקרפו םיקלחל הריקסה תא ונקרפ

 ללוכה ,ןושארה קלחה תא סיאיבמ ונא הז

 תאו םיינורטקלא תונויליג לע קרפה תא

 איבנ אבה ןויליגב .םינותנ ידסמ לע קרפה

 תונכות ,םילילמת ידבעמ לע םיקרפה תא

 -יב היצרגטניאהו תומילשמ תונכות ,הקיפרג

 תואסריגהמ תבכרומ הכרע לכו רחאמ .ןהינ

 סינכדעתמה ,םימושי רפסמ לש תונורחאה

 ,ידדה ןורכניס לכ אלל םישדוח רפסמ ידמ

 תקייודמה הלוכתה ירחא בוקעל וליפא השק

 ידימ טעמכ הנתשמ וז .הכרע לכ לש

 םימושי בוליש

 ₪ | 6 ז 0 5 0 1

 : 020066 קזס(655ןסח0ו]

| 

 | 60 סילדומ בוליש ,הנקתה

 תיתצובק הדובע

 םילילמת דוביע =
 ₪ זסז שוחח ס\5

 םיבתכמ

 םייקסיע תוחוד 4

 םינולע

 - ל 2 ---ה

 םיינווטקלא תונויליג =

 חותינו סילדומ תיינב

 םיפרג תריצי

 הגוצת תנכה

 1הוטזטקטזנלו]וזץ

 סימושי חותיפ

 תיתצובק תדובע

 םינותנידסטמ

 "םיזופח" סימושי

 תיוח ימושי חותפ

 םיפרגו חותינ

 טסקט תויפוקיש

 םיפרג תויפוקיש

 .תורתוכו רויא

 בשחמהמ הגצה

 תוגצמ לוהינ



 סימושי בוליש

 < ריב םילדומ בולוש ,הנקתה

 2 רפה ה-0 | סזט 5
 בוט יטנטסיסנוק קשממ חרס 655 ו

 = פוס
 00 לכנות סז \/וחסס\\5 ,ריבס סינותנ ףותיש ן .

 בוט תיתצובק הדובע

 םילילמת דוביע שעומיש תולק

 - || מנ
 ל

| 

 "ל [ ₪
 עמ

 םרַתכַמ | סש)

 מ / / - בל

 בוט תינכט תורפס בוט >
 וב . 5 - 9 ויו 2 - 8

 םיינורטקלא תונויליג

 | זו עמ חותינו םילדומ תיינב בוט

 : בוט םיפרו תריצי

 הלוע הגוצת תנכה ש - שי

 8 ₪5 ן₪ -
 הלוע | 1הוטזסקשזסו]ווץ בוט 2

 ' בוט םימושי חותיפ בוט

 | ? הלו תיתצובק תדובע בוש

 | הנשמה "םיזופחי" םימושי

 | ריב סידחוימ סימושי

 ' בוט תיזח ימושי חותפ

 ווא םיפרגו חותינ

 המצוצ תוגצמ תקיפרג

= 

 .תופידעה תלטוטמ התיאו םיישדוח-שדוח

 תויהל םילוכי ונא תוליגר תוריקסב סא

 תופקת הנגיהת תונקסמה יכ םיחוטב

 ךות וליפא ןאכש ירה ,הנש דע הנש-יצחל

 הרוצב תונתשהל הנומתה היושע םיישדוח

 .תיטמרד

 תללוכ תיפרג הנומת

 םיסנמ ונא הלא םידומעב םיעיפומה םיפרגב

 סיחנומב הכרע לכ לש תללוכ הנומתת תתל

 -המ דחא לכב שומישה תולקו המצוע לש

 איה האצותה .הריקסב םייזכרמה םיטקפסא

 -יעה םיביכרב רתוי תדקוממ בלה תמושתש

 -עמ תא םיללוכ הלא .לולכימב רשאמ סיירק

 ,סיינורטקלאה תונויליגה ,םילילמתה ידב

 סינויצה .הקיפרגה תונכותו םסינותנה ידסמ

 העברא לע םיססובמ היצרגטניאה טקפסאב

 -ובה לש תיביטקייבוס תומשרתהו םינחבמ

 -מה תויצפסנוקה ושמומ הב תומלשהמ סינח

 טרופמ רואית איבנ אבה ןויליגב .תודחא

 קרפהמ קלחכ ,היצרגטניאה תוניחב לש רתוי

 הכורא יכ ןאכ ןייצל יד .הז טקפסאב ןדש

 היצרגטניא תגרד הנגשת תוכרעהש דע ךרדה

 -מב סהל תוכוז ןהש םיהובגה סינויצל המוד

 .םירחאה םיטקפסאה תיבר

 וז הניחבמ ,הגירח איה דנלרוב לש הכרעה

 .טקפרפ-דרוו לש אוה םילילמתה דבעמש

 -ושי השולש הב סיאצומ ונאש איה האצותה

 לבא ,קושב םיירלופופו םיקזח רתויהמ סימ

 תינכות תורמל .בולישב תטלוב תויחטיש סע

 ףתושמ תוינכות להנמ ,תפתושמ הנקתה

 -הל ןויסנ ,(26%%וסק /גקק]ו6ג!וסח 21ז0סו0ז)

 085% תיגולונכטו תוימלצב תודיחא גיש

 ךכמ סלעתהל רשפא-יא ןיידע ,החיטבמה

 -יא סימושי השולשב רבודמש

 רבודמ ,הרקמ לכב .ידמל סייטסילאודיוודנ

 :קושב רתויב תובוטה תוקסיעה תחאב ןאכ

 הווש הליבחב תונכותה תשולשמ תחא לכ

 -עה רובע תשקבמ דנלרובש ריחמה אולמ תא

 התיה ייהנתמב 2 לבקו 1 הנק" .הלוכ הכר

 -הש בל סש) תחלצומ הריכמ תקיטקט דימת

 סה סקודרפ לשו ורפ-ורטאווק לש סינויצ

 תרכומ דנלרוב .ייהדובע תוצובקיי תואריגל

 תונכות לש יידיחי שמתשמ"  תואסריג םג

 אל לבא ,םיחכוגמ שממ סיריחמב הלא

 .(0תקז6מ תליבחמ קלחכ

 ץעה לע םירופיצו דיב סירופיצ

 -הו רתויב האלמה איה סוטול לש הכרעה

 םויכ תוקפוסמה הלא ןיב - רתויב תדחואמ

 אל לבא ,רתוי החיטבמ טפוסורקימ) חוקלל

 סוטול .(שמתשמ תסריגב רבכ ןימז לכה

 םש 5
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 -מה תא םיניינעמה סימוחת רתוי הסכמ

 תונכות סע וילא הנופ איהו יפוסה שמתש

 אוהש הלעפהה תולקל רתוי תומאתומה

 /ו668גה06 תיפרגה הנכותה .לבקל הפצמ

 -המ סה אקקזסגסה םינותנה דסמו 5

 שמתשמ ידיב הלעפהל סגוסמ רתויב סילק

 "םיישיאה םינותנה להנמ"  .יעוצקמ אל

 -הו סיביבחהמ אוה 0ז2גתוז (71א)

 -ול .וז תיפרומא הירוגטקב רתויב סיחלצומ

 ךכמ תמייוסמ הדימב תעגפנ תאצוי סוט

 -יגה ,הליבחב תויזכרמה תונכותהמ סייתשש

 ןה ,הזוו זס םילילמתה דבעמו 1-2-3 ןויל

 םיינורטקלא תונוילג תאוושה

 -יה .םירחתמה לכ ןיבמ תונכדועמ תוחפה

 הדימב אוה דנלרובו טפוסורקימ לש ןורת

 -ימ לש הרקמבו - ןומזית לש האצות הבר

 -יצ יתש" תריכמב טלחהב רבודמ טפוסורק

 .ייצעה לע סירופ

 תא לולכל הרומא טפוסורקימ לש הליבחה

 לש 5.0 הסריג ,\/0אכ לש 6.0 הסריג

 גוזו - ץסש6ז?סוח| לש 4.0 הסריג ,1

 בל סש) סניח תידיתע החבשהל סינופוק

 עסששסזסוח(-לו ₪א061,-ל םיפרגב סינויצהש

 -ומא השדחה 5%081 .(אטיב תואסריגל סה

 לבא ,הלא םימיב קושל תאצל הו

 לכ רשאכ .ךכמ הקוחר ןיידע סא 6ז70וחו

 -ימ לכות ,רואל הנאצת תושדחה תואסריגה

 -ויב הבוטה היצרגטניאב תואגתהל טפוסורק

 ,01/8 2.0 תיגולונכט תוכזב ,תוכרעה ןיב רת

 -המ תוחפב קפתסהל ךרטצת זא דע לבא

 -עב טפוסורקימ לש הכימתה םג .םומיטפוא

 תורחתמהמ הקימעמ תוחפ איה תווצ תדוב

 ימל תלעות האיבמ 1811. חוקל תנכות .הלש

 תועצמאב ינורטקלאה ראודה תא להנמש

 ףותיש תיגולונכט הב ןיא לבא ,א1411, תרש

 .085%-ו א0105 ומכ ,תיתימא סינותנ

 םיינורטקלא תונוילג תאוועה :'ב קרב

 רביירג יבצ :םוגרת

 גיינורטקלאה תונויליגה

 :וב לש 077105 תוכרעמב

 לש 5א/48150118 ,דנלר

 | ₪ כתסמ רו סוטול
 ו -ימ לש 7805501
 | -וב םירצומ סלוכ ,טפוסורק

 | םלוכ .םיעצמא ילעבו םירג
 -לו דומילל סילק רתוי סג

 םהו סהימדוק רשאמ שומיש

 ילעבו יטילנא חוכ רתוי ילעב

 .תוצובקב הדובעל םיעצמא רתוי

 לש תיזחב תוליבומ טפוסורקימו דנלרוב

 לש הדובע תוצובקל הסריגה .דומילה תולק

 תכרעמ תללוכ ,א(1א5/\0-ל ורפ ורטאווק

 ,שמתשמה לש וכרדב תדמוע הניאש הרזע

 תונתינה אשונה דומילל תוניטור לש תכרעמו

 -וכ תכרעמה .שמתשמה ינותנ סע הלעפהל

 תא סיכירדמה ייסיחמומיי לש ףסוא סג תלל

 םימדקתמה םיעצמאהמ המכב שמתשמה

 -ימ לש לסקא לש 5 הסריג .תכרעמה לש

 -מה ,החמומ ייףשאיי ןיעמ העיצמ ,טפוסורק

 ךרדה תא הארמו ךלש הדלקה לכ לע חיגש

 ופתסטהצ 5

 וכ 05

 ה

8 188 158 155 156 

 רשומשפטוסופ 184 193 198 200

 .ךתדובע תא עצבל ידכ רתויב הליעיה

 רתויב תויטמרדה תויטילנאה תובחרהה

 87 | אסעמ1]אס-ה ןה וז הנשב

 ןכו ורפ ורטאווק לש

 .לסקא לש 00714818 [2480-ה

 דסמ תומושר ךופהל ךל תורשפאמ ןהיתש

 .סםייאלבט-בר תוחודל ,תונבומ יתלב םינותנ

 10705 -ב םיינורטקלאה תונוילגה ומכ

 -יד ןה תויתאצותה תואלבטה ,[א(ץאסש

 סינותנה תא דבעלו ךותחל לוכי התא :תוימנ

 תודשה תורתוכ תזזה ידי לע תורוצ ןווגמב
 .דבלב

 | 0מומחם/םחפ 165 174 178 187 4 | מ 1

 || ד נו 504 522 536 563 2

 השעמל 4

 יילתצובקה הדובעה ןחלושיי

 דעוימה דנלרוב לש רצומה -

 הווהמ 085% תייגולונכטל

 המישרמה תומדקתהה תא 40

 -עה תוצובק סוחתב רתויב קר

 העימטמ 085%-ה .הדוב

 לש תכרעמ

 תסחייתמה | ייצפהו-םסרפ"

 הז יעצמא .םיכמסמ ףותישל

 רגשל םישמתשמל רשפאמ

 סינוש סיעצמא רפסמ תרזעב סינותנ לבקלו

 .הנכות תפסות לכ שרוד וניאו ,הרובעת לש

 -ובק םישיחרת להנמ הפיסוה ,הדיצמ סוטול
 1-2-3  סוטול לש 4  הסריגל יתצ
 וז תינכות הבליש תאז סעו ,\/]א5/\00-ל
 1/0705 אסד₪5-ה סע דואמ הקודה הרוצב
 ראודב שומישה תא הביחרה טפוסורקימו
 בותינב סויכ ךמותה ,לסקא לש ינורטקלאה
 .םיכמסמ

 סלוא ,לקשמ ילעב סה הלאה םירצומה לכ
 רשועב דחוימב טלוב - 0 לסקא - דחא



 קירבמ 5.0 לסקא .שומישה תולקבו ויעצמא

 -מה ,018 2.0-ב ןתונ אוהש הכימתב סג

 יפוליח ,םימצע לש סוקמב הכירע תרשפא

 ישסאפ 08 יןאפסוא5 ןיבל הניב עדימ

 -עה ןכו ,הכלשהו הרירג תועצמאב 6 הסריג

 תועצמאב תומרופטלפ ןיב םינות) תרב

 תמישר סע דחיב ,הלא לכ . 6

 רישעה טוטרישה לודומו לוהינה יעצמא

 -מה תרדגהל םיאיבמ רתוי טושפהו רתוי

 .אלפנ ילככ תכרע

 80 אס 0-5

 ו

 סה וז תכרעמ לש רתויב םיקזחה םיעצמאה

 -חמ ,תרופטמב שמתשמה ,יטנגלאה קשממה

 תויטילנא תודוקפבו תויצקנופב ורשועו תרב

 תרושקיתל ייצפהו םסרפיי לש השיגה ןכו

 ההזה תכרעמל תוסחייתה טעמל .תיתצובק

 ןויליגה איה וז תכרעמ ,205-ל תדעוימה

 תוריש תוינכות ללוכה דיחיה ינורטקלאה

 התוושהל השק סנמא .םיפקש תוגצמל

 וא תוסס ,אגאסם | 08/271105-ל

 וז תוריש תינכות לבא ,ע0ו/8201א7-ל

 סייארקא סה ךלש תוגצמ יכרצ סא תקפסמ

 םיינורטקלא תונוילג תאוושה

 .ידמ םירידת סניאו

 -ימ לש סינורחאה סיינורטקלאה תונוילגה

 לש קשממה תא וצמיא סוטולו טפוסורק

 -יס תועצמאב סיפד ןמסמה ,ורפ ורטאווק

 תונתינה ,ףדה לש םינותחתה םיילושב תוינמ

 וז השיג ןכ יפ לע ףאו ,ףודפד ךרוצל הריחבל

 תעמטומ תאז לכב סיידמימ-תלת סילדומל

 רצומה ידי לע אקווד רתויב הבוטה הרוצב

 -לו םיפדל תומש תתל לוכי התא .דנלרוב לש

 -יס .תואחסונ ךותב תומש סתואל סחייתה

 ןיינע טושפ אוה םיפד לש ףסוא שדחמ רוד

 סינתינ סירחבנ םיפד .תוינמיסה תרירג לש

 .תוימש תוצובקכ בולישל

 אוה ורפ-ורטאווק תא לידבמה ףסונ יעצמא

 -ית לש ףסוא והז .081807 1א5280108-ה

 -תב תועיפומה ,וזב וז תורושקה גולאיד תוב

 -תה תא תונשל ידכ .המיאתמ השקהל הבוג

 סינותנה ןוילג יבג לע םצע לכ לש הרוצ

 -קה לע שיקמו םצעה לע עיבצמ התא ,ךלש

 לוכי ינמיה דילקה .רבכעה לש ינמיה דיל

 תכרעמה .תורחא תופתושמ תולועפל שמשל

 םיעייסמה םישדח ייהגוצת יצעוייי םג תללוכ

 -שו םיפרג ,םינותנ ןוילג ןנכתל שמתשמל

 .תויפוק

-.= 
 ?טילנוה ווושי. תועה

 ורפ-ורטאווק לש תונולחל הנושארה הסרגה

 -גל םיאתהל ידכ 5-ב ליחתה הסרגה רפסמ)

 -אה חוכב סוצע לודיג תקפסמ (סודה תסר

 ,שלוש תויצקנופה רפסמ .תכרעמה לש יטילנ

 תוקסוע ופסונש תויצקנופה תיברמ רשאכ

 תמדקתמ תיסנניפ הזילנא ,הסדנהה ימוחתב

 -וב .רתוי םימכח תועשו םיכיראת יבושיחו

 -וקפ לש ףסוא סג וז תכרעמל הפיסוה דנלר

 -ך לש תמדקתמ הוילנאב תולפטמה תוד

 םיעצוממ ,תירואית הקיטסיטטס ,היסרג

 תומרגוטסיה ,תילאיצננופסקא הקלחה ,סיענ

 .סיזוחא גוריד לש הזילנאו

 תורשפא סיללוכ םיפסונ םייטילנא םירופיש

 תומשל רתוי םיבוט םילכ ,תוצירטמב לופיטל

 טוטריש יעצמא ,םישיחרת להנמ ,םימוחת

 וגצוהש סילכ סתוא לש ףסוא-תת סיוהמה

 יעצמא ןכו ,סודל ורפ ורטאווק לש 4 הסריגב

 .םילאלבט-בר תוחוד תיינבל

 סירוגסה סיאת לש עטקמ רחוב התא רשאכ

 ורפ ורטאווק ,הרושו רוט לש תורתוכ ידי לע

 תורתוכ ןתוא לע םיססובמה תומש םהל ןתי

 לש תובלטצהב אצמנה אתה ,לשמל .הדש

 מ"עב .([

 ו6זס5סא5 מושפע יטרוקל השדומ ךידדמ

 [ו6זס5ס016 ירצזמל יעוצקמ הכרדה זכדמ

 וו6זס5ס1ו5 ידצומל (416) השדומ הכרדה זכדמ

 !ו6זס50145 501010 1?סטו6ז

 לש העקשהב /6ז050%6 לש סיחמומה וניכה סיריבעמ ונחנאש םישמתשמל סיסרוקה תא

 .סדא תונש המכ

 הכימתה תקלחמ לש ,סינותנה דסמב ומשרנש ,רתו?ב תוצופנהו תוינכדעה תולאשהו תולעבה לע םיססובמ סיסרוקה

 .תימלועה /6ז050%6 לש ,םישמתשמב
 הלא סהו) ןהב שמתשהל ךירצש תבשוח 1/0050 ש ומכ , ₪/6ז0506 לש תונכותב ליעיו ןוכנ שמתשהל דמל
 .(תונכותה תא ובתכ סה יכ ,בוט לכה סיעדו>ש
 סהש יפכ קוידב ,ירוקמה רמוחה סע 60506 לש תימשרה הכרדהה תינכת יפ לע םיסרוקה תא סיריבעמ ונא
 התואבו תורשפ אלל ,ךרד ירוציק אלל ,שרדנה אלמה דויצה סעו (תירבע רבדמ הצרמהש ךכל טרפ) בייהראב סירבעומ
 .תוכיא לע הדפקה
 .סדא תונש לש וזכ תומכ ותנכהב ועקשוהש רחא סרוק אצמת אל
 .דמולה יכרצל הזה סרוקהמ רתו* דקוממ סרוק אצמת אל

 .רתוי לוז ןורתפ אצמת אל ךל רקי ךנמז םא
 .זכרמה רוזאב סירבעומ סיסרוקה

 04-6281186 ןופלטב הנרואל וישכע רשקתה טרופמ סובליסו סיסרוק חול תלבקל
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 ארקי "םירעושמ םיחווריי ןיבל יירבמבדיי

 .יירבמצד סירעושמ סיחווריי יטמוטוא ןפואב

 -המ לחה וזכ תורשפא התיה לסקאל בגא

 רשפאמ תוצירטמב לופיטה .הנושארה הסריג

 סיבושיח לש דואמ לודג רפסמ רבחל ךל

 -קה תא ריבגהל ךכבו ,תחא החסונ ךותל

 לש ןורכיזב ךוסחל ןכו לדומה לש תויתאיר

 .בשחמה

 -ייקה ,תורשפאה הרסח "סיעוראה להנמייל

 רחא בוקעל ,ץ/1ןאפסש/8-ל 1-2-3-ב תמ

 תאז תמועל .םישמתשמ רפסממ סינותנ תנזה

 םיעבצ לצנמה ,טושפ שמתשמ קשממ ול שי

 סיאת ריאהל תנמ לע יביטקפא ןפואב

 םתואמ ועפשוהש סיאתו יוניש לח סהבש

 לגלגמ ילכה .והשלכ יוניש השענ םהבש הלא

 לש תורתוכ לע ססבתמ אוהש ךות סימוחת

 םימוחתה סא ןיב ,תודומע לש וא תורוש

 -נא תודוקפ .אל וא ההו הרוצב סירדוסמ

 -ותנ ףוסאל ךל תורשפאמ הקיפרגל תויטיל

 םיעצוממ טטרשל ,סינוש םיטוטרישל סינ

 ליעיה יעצמאה .היסרגיר יווק רוצילו םיענ

 אל סודל ורפ-ורטאווקב סייקה 2001 לש

 יטוטרישו ,\/[ןאססש/8 לש תכרעמל סנכוה

 סינות) תורדסב םילפטמ סניא ייהלגייבהיי

 478 -ה 50  לסקאב ומכ ,תובר

 בסהל תרשפאמ אוספמןןאס כסא

 תא םוכסלו תואלבטל תוחוטש תומישר

 -גה ומכ .תועמשמ לעב ןפואב היצמרופניאה

 -הו 1אקאסט לש םיינורטקלאה תונויל

 לש טלפה ,5.0 לסקא לש תויזכרמה תואלבט

 תועצמאב שדחמ ןוגריאל ןתינ וז תינכות

 -לא .הכלשהו הרירג לש תוטושפ תורודצורפ

 ריצל וא תורושה ריצל וא םיכיישה סיטנמ

 ,םיגצומ םיטרפ םע ,צוביקל סינתינ םירוטה

 היושע הלוכ הלבטה .םירתסומ ןיפוליחל וא

 ןותנ לכ ומכ םינותנה ןוילג לא הרזח חלשהל

 .רשוקמ יטטס

 הצובקב סיכמסמ תצפה

 -קה הרודהמה ,תיתצובק תרושקת יכרצל

 , \ש[ןאפסו/5-ל ורפ-ורטאווק לש תיתצוב

 תכרעמ ארקנש המ תא | העיצמ

 -עמ הווהמה - 0000?

 -מה - שוטניקמ תייומד פהו-םסרפ תכר

 -לש תורבחמיי ףא וא םיפד יפוליחל תשמש

 ריבעהל ןתינ .םירחא םידבוע סע ייתומ

 :תוטישה עבשמ תחא תועצמאב סיכמסמ

 אוהל, אוה5, 00:11, א6] אא

 שסתסקמאקמ67 | 0ת0 | נ.58

 -מה תרושקתה תשר תועצמאב וא 65

 סיפדהל ןתינ הרבעהה רחאל .ךלש תימוק

 -אה ומכ אלש .ךמסמה לש יהשלכ הרודהמ

 -ול לש תיתצובקה תכרעמב סילולכה סיעצמ

 םיינורטקלא תונוילג תאוושה

 < םילדומ בוליש הנקתה

 עוג | םמותנ ותנףותיש היה 601166 [0ז (/וחססו'5 / .ריבפ == סזוסחס

 במ 2 ג תיתצובק נק הדובע

 "שומיש חולק

 תש םינולע | ל

 הפצוע | םיינורטקלא תונויליג שומיש תולק

 ו חותינו םילדומ תיינב | שמ

 יש םיפרג תריצי 4

 יש הגוצת תנכה | שמ |

 כו 1חוטזטקטזגסו| גזע < שו

 הש = םימושי חותיפ

 ₪ יי תיתצובק תדובע בוט

  םינותנ יזסמ

 "סיזופח" םימושי

 םידחוימ סימושי

 תיזח ימושי חותפ

 םסיפרגו חותינ

 תוגצמ תקיפרג שומיש תולק

 יששששמממממקחשאטסמשממששם
 טסקט תויפוקיש < גש

 סיפרג תויפוקיש ₪2

 2 ריבש תורתוכו רויא ריבס

 בשחמהמ הגצה ו

 תוגצמ לוהינ ריבס ;



 .םויטנמ תונ

 ןח
 פו
 ו

 וזשארת םולמל - הנושארה הרושתמ .תוסז
 60 אץטזםה

 תא דימת גיצהל תובייוחמ \51-ל
 םישידחהו םימדקתמה םירצומה
 דחוימב .םיבשחמה םוחתב רתויב
 ,ןכל .םויטנפ תוכרעמב רבודמשכ
 לש המלש החפשמ \51' הגיצמ
 ןווגמל תדעוימה םויטנפ תוכרעמ
 הדובע תונחתב לחה - םימושיי
 הלכו המצוע תורידא תויפארג
 :יליבקמ דוביעב לע-יתרשב

 אז אזו גא או
 דוביעב לעז-יתרש לש םימגד 2
 ידבעמ 4 דע) יליבקמ-ירטמיס
 (!)448א18 דע ןורכיז .(םויטנפ

 ירקב ,לשכ-לא םיקסיד תוכרעמ

 ,4א18 ימינפ 6/6116 םע 2
 לע קר הזו .םיחטבואמ חוכ יקפס
 .גלזמה הצק
 תותשרל םיתרש :םיירקיע םימושיי
 .םייטירק םימושיילו תולודג

 ד ץאשאז!טאז ₪ 0
 ואמו קשאדוטאו| (60 א1112) תרש
 דע 1618 לש םומינימ ןורכיז םע
 256% לש 66118 ןורכיזו 1288
 עאוטמ 8אצ5 11 זראמ (6₪ וכ
 18 תואיצי 10-ו
 תותשרל תרש :םיירקיע םימושיי
 .תולודג לבונ

 ד א תא1אזזה .א 0
 ואזו.ץפאדדטאו (60 או2!1) תכרעמ
 דע 16א18 לש סומינימ ןורכיז םע
 66118 ןורכיזו 540א18 קסיד 1288
 יפארג ימוקמ ץורע 256א לש
 הבחרה םע (76| .061.805)
 .2א18 דע
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 הדובע תנחת :םיירקיע םימושיי
 .תודבכ תויפארג תודובעל
 חוכ תשרודה 6/\6אא1 תנכות
 .לודג ןורכיזו קזח הדובע

 םישדחה םויטנפ ימגד תחפשמ
 התונוילע לע תפסונ םעפ הדיעמ
 תגרודמה ,\51 לש תיגולונכטה
 םיבשחמה םלועב יעיברה םוקמב
 הניחבמ הנושאר דימתו םיישיאה
 .תיגולונכט
 -לארשיב םג םויטנפ ,וישכעמ
 .קטינמואב

 "ךדש 1תוטו 1ח5106 1.00 15 8 זטקופ16ת:0 1ז306תו31% 01 116] 60 טז ןח."

 תוכיא קטינמוא
 הוקת חתפ ,הירא תירק 5 ןפואה
 49130 דוקימ ,3563 .דת
 0379211198 :סקפ ,03-9212040 :לט
 הפיח ףינס
 וקרטס ןינב ,35 יקסבוחינרשט
 35709 דוקימ
 04-338208 :סקפ ,04-331111 :לט

 ילא אנט



 ןיא ,סוטול לש אס0185 לע סיססובמה ,סוט

 תפסותב שומיש תבייחמ דנלרוב לש השיגה

 .יהשלכ הנכות

 \ןאפסו/5-ל 1-2-3 לומ יתאוושה יוסינב

 -יב ויה ,4.0 הסריג לסקא לומו 4.01 הסריג

 סוחתב רתויב סישלחה ורפ ורטאווק יעוצ

 בבס תרגסמב וכרענ םייוסינה .ידמל בחר

 לש 14 ןויליגב ונלש סיינורטקלאה תונויליגה

 .תילארשיה | הרודהמה/26 א אש

 -הל ןתינ אל 5.0 לסקא יעוציב לש דוקינה)

 -מב ןיידע התיה תינכותהש סושמ ,הכרע

 לע תותליאש יכרצל .(אטיב ייוסינ תרגס

 ורפ-ורטאווק ,ןויליגה לש סינותנה ידסמ

 וגצוהש סוחיתה תוטיש לע תכמסנ ןיידע

 .05-ל 1-2-3 תכרעמב תובר סינש ינפל רבכ

 םג וישכע שמתשהל םילוכי םישמתשמ)

 חונו שימגה ,247484585 005א707-ב

 -ותנ ידסמל תוליאש עוציב יכרצל ,שומישל

 תיב תקיספמ האצותכ .(םיינוציח םינ

 שמתשהל הלוכי ורפ-ורטאווק ןיא ,טפשמ

 .1-2-3 לש ורקמה לש תודלקהה רודיסב דוע

 -ופ ,םיירגוסב םימוחתה ורקמה יטפשמ לכ

 ךרוצ היהי סלוא ,ורפ-ורטאווקב הפי םילע

 \ע תא תולעמה ורקמה תודוקפ תא תונשל

 .1-2-3 לש טירפתה

 םיינורטקלא תונוילג תאוושה

 -ווק לש תיטילנאה המצועהו תוישומישה

 -אל ותוא תוכפוה ,\ץ1אפס\/5-ל ורפ ורטא

 1-1-3-ל תיביטקרטא הביטנרטל

 -פב הברה םישמתשמש ימ .\/1א0/5-ל

 סיינורטקלא תונוילגמ ועיגהו ורקמ תודוק

 -ווקל .רבעמהש ואצמי ,סודה סלועב

 תאז .לסקאל רשאמ רתוי לק ורפ-ורטא

 המוד הניא לסקא לש ורקמה תפשש סושמ

 ורפ ורטאווקל ינש דצמ .סודב רבד םושל

 5 הסריגב םימייקש ומכ לוהינ יעצמא ןיא

 - םייטיאה םיעוציבה ,ףסונבו ,לסקא לש

 .הבשחמל רמוח סיווהמ
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 1-2-3 0 /ואפס5

 -חה ,תכרעמה לש 4.01 הסריג תא האיצוהב

 -יכ הלש ןיטינומה תא סוטול המצעל הריז

 תכועמה .םיינורטקלא תונוילג לש תינרצ

 בטיה תבלתשמ ,בוט עוציב ילכ איה

 רתי סע סג בטיה תבלתשמו \/[א כ5/\0-ב

 10705 | -ל סיכיישה סימושייה

 לש שדחה בוציעל ףסונב 75

 1-2-3ה | עצמ | ,שמתשמה | קשממ

 -יח ינש ,4.0 הסריגמ לחה ,\/1א5/\00-ל

 םישיחרת להנמ אוה דחאה :םיירקיע םישוד

 -ישל רתוי טושפ סזינכמ אוה ינשהו יתצובק

 תותליאשל ןהו תוימינפ תותליאשל ןה שומ

 .םיינוציח םינותנ ידסמ לע

 ,שומיש לש םייתיזח םימוחת רפסמב

 ןהו ורפ-ורטאווקמ ןה תוחנ ןיידע 1-2-3-ה

 ןויליגה אוה 1-2-3-ה ,ינש דצמ .לסקאמ

 עיצמה \/1אפסו%5 -ל דיחיה ינורטקלאה

 -ונש ,ורקמ יענומ םימושייל האלמ תומיאת

 .3.א-ו 2.% תואסריגב סודל 1-2-3-ב ורצ

 טפשמה תיב בייח ןכל סדוק רכזוהש יפכ)

 תודלקהה ארוק תא לטבל דנלרוב תרבח תא

 1-2-3 לש ורקמה ןשרפ וליאו ,1-2-3 ייומד

 -פב ללכב ךמות וניא ,לסקאה תא שמשמה

 -שמ וז תינכותו רחאמ .(3.% הסריג-ל תודוק

 הביטנרטלאכ סדוקה טירפתה ץע תא תרמ

 שקה) ןאפסש/8 לש םיללגנה םיטירפתל

 -וק תעבטה ייומד םיטירפתהו ,ןסכול לע

 סורקמה תיברמ ,(תמאות הבית ךותל סיצפ

 -מה .יוכש לכ אלב תולעופ תוירקיעה

 ידכ הלאכ סורקמ ביחרהל םילוכי םישמתש

 -יד רוציל ,םישדחה סיעצמאה תא לצנל

 -שמ \ש[ןאפסש/5 ייומד םיטירפתו סייגולא

 -חא סימושייל 205 ירשקב שמתשהלו סהל

 ורקמ לכ תקפסמ הניא סוטול סלוא .סיר

 ימהרבא ןר םע

 ורקמ רומלל אוב
 םיינורטקלא תונויליגב

 :ואריתו

 הבר תלעותה 4 4 לב אירחפב 9 רו
 עדיב ךרוצ ןיא
 .ורקמב םדקומ

 םיעדויש ימל דעונ "םיינורטקלא תונויליגב תונכיתל ורקמ" :סרוקה
 123 סוטול) ןויליגה תא ליעפהל

 םיעוציב רפשל 4

 ימניד ורקמ בותכל 4
 501[ םע דובעל <

 ןויליג ימושיי חתפל +
 דמול ורקמ בותכל <
 קסידב ןמס ךילוהל <

 (תוימדקא תועש 104) לירפאל 18 ב ליחתמש רוזחמל תומוקמ רפסמ ורתונ
 6:30 - 20:00 תועשב יעיברו ינש ימיב ומייקתי םידומילה
 מ"עב (לארשי) ףלה טרבור :םיטרפ

 93714 םילשורי 7 אלרוב בוחר םימושיי חתפמו בושחימ ץעוי ,ימהרבא ןר
 יליג ימושיי חתפמ ,תודסומבו םילעפמב ,(רבוב זכרמ) תירבעה הטיסרבינואב םיינורטקלא תונויליגב תונכיתל ורקמ דמלמ ןר

 0 לש םרבחמ אוה ןר .םינותנו טסקט ,הקיפרג תבלשמה היצמוטואו םישמתשמ תובר תוכרעמ ,תוירושי
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 24 ןואג הידעס

 (ברעב םג) 02--792768 ןופלט

 :םיצורו (לסק א וא ורפ ורטאווק וא

 קימעמ יתרואתו ינכט עדי שוכרל +
 לסה אולמ םיקירטו םיפיט םג <
 ןויליגב עצבל ןתינ המ תעדל +

 ביבא לתב ףלה טרבור לש שדחה הכרדהה זכרמב 1
 03-5611295 סקפ 03--5612040 ןופלט

 .ורקמב םייעוצקמ םירפס



 .רתוי םיצמ
 רתו םיצמאתמ ונחנא ןכל .הדבוע וז .לארשיב םיבשחמ קווישל רתויב הלודגה הרבחה אל ונחנא .שששפ

 ונרכמ תונורחאה םינשה עשתבש ,601740) תרבחש הזו .הדבוע וז סגו - וניתוחוקל תא קפסל .

 601040 לש םירחא םיקוושמ .הדבוע וז םג - ונתוהיש תא ךירעהל תעדוי ,היבשחממ םיפלא 4 ₪

 םירזוח הילא לארשיב הדיחיה תקוושמה הראשנו התיה 60%קטדושח1.\ אס לבא ,םיפלוהו םיאב

 .הנש רחא הנש תוחוקלה סיּבשו

 .60וק0 בשחמ שוכרל :יאקירמאה סולחה תא םישגהל לוכי התא 60אוקשד ]גאס -ב

 ןרצי לכמ הליהתו םיסרפ ,י'םיכרועה תריחבי' רתויב התכז 60100 יכ ריכזהל רתוימ טעמכ

 םיעוציבב ,הגוצת תוכרעמו םיתרשב ,םיאשינ םיבשחמו םיינחלוש םיבשחמב .רחא םיבשחמ

 לש תיביסרגאה םיריחמה תוינידמ םע ,וישכע .60א1ק0 ומכ ןיא - תונימאבו

 .תיפסכה ךתלוכיל םיאתמה 601040 בשחמ אוצמל לכות התא םג ,60אוקטדח[ גאס

 60 אוקטדמחו גאפ .םיעיצמ ונאש ללוכה ןוהתפּב דחא תוכיא ביכרמ קר סה 60/00 יבשחמ

 .אסש טו, לש תרושקתה תותשרו [1ק לש יפקיהה דויצה לש תוירקיעה תוקוושמהמ סג איה

 בטיממ ךיכרצל רופתה ,םלשומ ןורתפ םיקפסמ אלא ,םיבשחמ תהיכמב םיקפתסמ אל ונחנא

 אל ונחנאש תורמל - תונמאנב ונילא םירזוח תוחוקלהש אלפ זא .םיימלועה הנכותהו ההמוחה

 !!יירתויב םילודגהי"

 מ"עב םיבשחמ םוקרוד



 וו יכ ₪3 ו[
 5 גופא 5 5

 .תויצקנופ לש היצטנמוקוד וא בותכ

 לש שמתשמה קשממ לש תירקיעה הדוקנה

 -עה ןויער איה \/ןאפס/5-ל 1-2-3 תכרעמ

 תבצינ החסונל תדעוימה הרוש .סוקמב הכיר

 הכירעה לכ סלוא ,ינורטקלאה ןויליגה שארב

 -תה ךותב תישענ תורתוכ לשו תואחסונ לש

 לא שולגל תולולע תורתוכו תויה .םמצע םיא

 יאדוו ,םתכירע ןמזב םיכומס סיאתל רבעמ

 -רש םיצור ויה םישמתשמ טעמ אלש ,אוה

 הסריג לסקאב ומכ - ילנויצפוא היהי הז ןויע

 ךותב הכירע ,םוקמ לכמ .עובק אלו ,0

 אשונב תומדקתה תיארנ תאז לכב אתה

 .0 טו זס (םז //186 005 = ץודר .ש/מו

 סטו 60
 + סשז 603 ג חו
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 7 שסטה
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 םיינורטקלא תונוילג תאוושה

 סישדח סישמתשמל דחוימב ,שומישה תולק

 .סיינורטקלא תונוילג לש

 םוקמב םילפוטמ םיפרג

 .סוקמב םילפוטמ סינותנ ידסמו םיפרג סג
 סינותנ יבאשמ רושיקל תדרפנ תינכות ןיא
 -בו .ורפ-ורטאווקב שיש ומכ) םיינוציח
 לכ .דחוימ תיפרג הכירע דומ ןיא ןכו ,(לסקא
 -אה ןויליגב סימייקו םידמוע םיפרגה
 וא טוטריש רחוב התא רשאכו ,ינורטקל
 תרוש תא הנשמ הליבחה ,רחא יפרג סצע
 העיצמו ,תוימלצה תמישר תאו טירפתה
 .תומיאתמ הכירע תודוקפ

 השיג רשפאמ ,אתליאש תודוקפ לש דיחי טס

 -יח םינותנ ידסמל ןהו ןויליגה ינותנל ןה

 -הל שי ,םיינוציח םיבאשמ יכרצל .םיינוצ

 .סיאתמה 24141א5 רביירד תא ןיקת

 -תמ סינקתה סע תכרעמה תא תרכומ סוטול

 0086, 05/2 ,סקימרופניא ,סייבידל סימיא

 50 -לו סקודרפ ,247 א/האהספא

 תוכרעמל םג סינקתה גישהל ןתינ א

 תודוקפ .ישילש דצ הרבח תועצמאב ,תורחא

 סימוחת לש הריצי דוע תושרוד ןניא ולא

 גולאיד תבית .ןויליגה יבג לע םינוירטירקו

 -וא לשו תודש לש תומש רוחבל ךל תרשפאמ

 רובע תומרגאידו תומישר ךותמ םירוטרפ

 הינבה תעשב תאז לכ ,ןלש אתליאשה

 -ובה הקיגולה תא שדחמ ןגראל ןתינ .המצע

 -ושפ רבכע תושקה רפסמ תועצמאב תינאיל

 הלקה יכרצל אתליאשל סש תתל ןכו ,תוט

 .רזוח שומישב

 -נה ,השדחה י""תואסריגה לוהיניי תינכותה

 תרשפאמ ,/56510א א/4א40688 תארק
 לש תונוש תואסריג לש ףס רוציל שמתשמל

 -רע הליכמו סשב ההוזמ תחא לכ ,ןויליגה

 תוארוהו תואחסונ אלב וא סע םינוש םיכ

 ולא תואסריג .םינוש סימוחת רובע ,הגצהל

 ,ןרצוי סשו העש ,ךיראת ידי לע תונמוסמ

 ןולח .אוהש ךרוא לכב תורעהב ןתוולל ןתינו

 -יגה ףסוא ירחא בקעמה תא להנמ טושפ

 ,תושדח תואסריג רוציל ךל רשפאמו תואסר

 ,סוחתל ץוחמ לא תומייק תואסריג טיסהל

 .סכסמ חייוד רוצילו תואסריג סקדניא גיצהל

 -יגה לש בוליש הווהמה ףסוא רוציל םג ןתינ

 לכ ומכ .םש תלעב תחא תגצמ ךותל תואסר

 ןתינ תבלושמה תגצמה תא סג ,הדיחי הסריג

 -אה ןויליגה ךות לא איצוהלו סינכהל

 .תוטושפ רבכע תושיקנ תועצמאב ינורטקל

 -תי העיצמ 28510א אא 3058 תינכות

 143 ישמתשמל םיפסונ | תונור

 אס ט5 ישמתשמ סג סהש \/1א5/\00-ל

 העדוה ,סיצבקל תפתושמ השיג :סוטול לש

 וינורטקלאה ןויליגב יוניש לכ לע תיטמוטוא

 תואסריגל בלה תמושת תא תונפמה תועדוה

 תואשרהל תורשפא ןכו שומישב ויה אלש

 .םינוש םישמתשמל תונוש השיג

 םישמתשמ סניאש סייתצובק םישמתשמ סג

 ראודה יעצמאמ חיורהל םילוכ: א0155-ב

 5₪אס תדוקפ .\[ןאטסו/8-ל 1-2-3-ה לש

 אסד 88 לש ראודה תוכרעמב תכמות 1

 .(1א1-בו א( 471-ב סג ומכ

 ףד לב לע תינמיס

 1-2-3-ה המצעל הצמיא ,5.0 לסקאה סג ומכ

 תוינמיסה ילמס תטיש תא \/1א5/\00-ל

 -ווק ידי לע הנושארל הגצוהש ,תובכורה

 -שמ וז תכרעמב תוינמיסה סלוא .ורפ-ורטא

 .תומש תואשונכו טווינל תוימלצכ קר תושמ

 -יס תזזה ידי לע םיפד שדחמ ןגראל ןתינ אל

 יךי לע םיפד סוחת לש הריחב וא תוינמ

 -עמ לש יתצובקה דומה .תינמיסה לע השקה

 -מל האוושהב ידמל יביטימירפ אוה וז תכר

 -מל סינותנ טולקל לגוסמ אוה ןיא .םירחת

 לע לועפל לגוסמ אוה ןיאו ,דחי םיפד רפס

 .ךלש םיפדה לש ףסוא תת

 ןתינ .םילבגומ וז הליבחב תואנולחה יעצמא

 ,ךנואמב וא ןזואמב ,ךלש ןולחה תא לצפל

 תלעב סיפד-תלת תגצמב ךמסמה תא סישלו

 רפסמב שומיש ,סלוא .העובק הביטקפסרפ

 - יאמצע ןפואב לופיטל םינתינה תונולח

 -סח .וז הסריג לש התמרל רבעמ אצמנ ןיידע

 םישמתשמה :שומישל םיבושח םיפסונ סיר

 תשגל ןתינ אלו תורוש איבחהל םילוכי סניא

 .החסונ לש הסינכ ךותמ םיטירפתה תכרעמל

 /ןאססו/5 תחת הדובעל האלמה המאתהה

 לעב סוחתהש הדבועה רואל תצק תשלחנ

 -יקל רוקמ ינותנכ שומיש השענ וב ,םשה

 תוטנידרוקה ידי לע קר ההוזמ ,0₪ תוירוש

 רושיקה תא ךפוה הז רסח .ולש אתה לש

 ןגרואמ ירוקמה ןויליגה סא תועמשמ רסחל

 -ורק םיתיעל שחרתהל יושעה רבד ,שדחמ

 סרפנש 28 רשק ,וז הרצל ףסונב .תוב

 -אב קר ןמוסמ ,רבעוה רוקמה ץבוקו רחאמ

 -הל היה תינכותה לע ;םאא תעדוה תועצמ

 רשפאל תנמ לע סיצבק לש גולאיד תבית גיצ

 .רשקה תא ןקתל

 הווהמ \/1א עסוא5-ל השדחה 1-2-3 תכרעמ
 .ומדוק תמועל דואמ רפושמ ינורטקלא ןויליג
 הגושאר תויהל תנמ לע קיפסמ בוט אוה

 לש םימושייל סידמצנ תונוש תוביסמש ולאל

 -ווק לש ולאמ רתוי סיהובג ויעוציב .סוטול

 -אה םיעצמאה .\/1א00%05-ל ורפ ורטא

 לש ולא תמועל םישלח תצק ולש םייטילנ
 בשחנ אוה ,תוישומיש לש סיחנומבו ,וירחתמ

 .ריבסל



 יבשחמ תחפשמ
 סוס
 יבשחמ תא ךינפב הגיצמ רדרב
 םיבשחמ ,8חסדה6ה לש קסדה
 םיבצועמ ,דחוימב םייתוכיא
 תונוכת ןווגמב ,אילפהל
 םיבשחמה לכ .תויצרוגיפנוקו

 ההובג המרב תוכיא תרקב םירבוע

 הדיפקב קדבנ ביכר לכו דחוימב

 ןימא בשחמ ךרובע ביכרהל ידכ
 רתויב יתוכיאו

 וו

 תונוכמ תחפשמ

 לש םוליצה
 תונוכמ ךל האיבמ רדרב ףשר
 'בח לש םלועב תובוטהמ םוליצ
 .ןונק תצובקמ סקלס
 ,םימגד לש בחר ןווגמ ךתריחבל
 ילאידיא ןורתפ םיחיטבמה
 תונוכממ לחה ,םישמתשמל
 םימגדל דעו תויטקפמוק
 יפלא תואמ תקתעהל םידעוימה
 .שדוחב םיקתוע
 סקלס לש םוליצה תונוכמ לכ
 ,שומישל תולק ,תויתודידי
 תועיגמו תויתוכיא ,תובשחוממ
 ! .רדרב ףשר לש תורשו תוירחאסע

 םיקוושמה לכו ץראה יבחר לכב רדרב יפינס לכ יכ ,רתוי בוט תורשמ הנהנ התא .(ףוליח יקלח יאלמ םעו םימרוג

 עוצקמ ישנא םידמוע ךתושרל ,לכמ בושחהו .םיפטוש הקוזחתו לופיטל הכימת יזכרמ ךרובע םיווהמ ,םישרומה

 רלזיימ רלטנ ןמקילג

 תוספדמה תחפשמ
 : לש

 תוספדמה ןה רדרב תוספדמ

 ןיאו לארשיב רתויב תורכמנה
 תחא לכמ .אלפ ךכב

 לבקמ התא רדרב תוספדממ
 תוכיאב ,ךפסכל האלמ הרומח
 תונימאב ,הספדהה תוריהמבו

 הלועמה תורשב ,תספדמה
 (הלוזה) תיאדכה הקוזחתבו
 תוספדמב םיבר םימגד רדרבל

 .ויד תקרזהו רזייל ,הצירטמ
 .ךל םיאתת יאדווב ןהמ תחא

 סקפה תחפשמ

 סוסתסו לש
 רדדב לש תוילמיסקפה

 םינש הזמ ןמצע תא תוחיכומ
 ןה ,םלועה יבחר לכב ,תובר

 תונימאו תוריהמ ,תוטקש
 רקחמב תועקשהה .רתויב

 תוחיטבמ רדרב לש חותיפו
 ודמלנש םיחקלה לכ סושיי ךל
 דיתעה לא המידק טבמו ,רבעהמ

 תוידעלב תוינכט תונוכתב
 תונימאה לע שגדה .רדרבל

 תוינכט תונוכתל ףסונב ההובגה
 ססקפל ךל רשפאמ ,תודחוימ

 ,ששקפל ילב
 ...םעפ רחא ,םעפ רחא ,םעפ
 תא תוארל ילב סקפ הנקת לא |

 .רדרב ימגד ןווגמ |

 ] .ןגוה ריחמב הלועמ רצומ לבקמ התא .בוט קסע השוע התא ,רדרב םע םיקסע השוע התאשכ

 ןומה םע רשק ילב ,םירתוימ םילובלב ילב) לודג דחא רוקממ הינק לש םירורב תונורתימ הנהנ התא

 .רתויב בוטה דצה לע ךתוא תרשלו תויעב ךרובע רותפל םדיקפתש םילועמ

 ףינסה תבותכ יטרפל יי וו[ םע
 האר ךילא בורקה
 ."בהז יפד"ב ונמוסרפ

 03-9245082 .סקפ ,9225921'03 .לט ,הוקת חתפ הירא .ק ,3 לעפא 585% םוליצ תונוכמו פחסדופה ידרשמ ןוכימל םיידעלב םיגיצנ / "עב (לארשי) ףשר-רדרב :תורשו תוירחא



 או
 (אטיב תסריג) 1

 רדחב ןיידע התיה תכרעמה לש 5.0 הסריג

 הסריג .סופדל הדרי וז הריקס רשאכ הדילה

 :תופסות לש דואמ בחר ןווגמ עיצת וז

 הכימת ;א018800% תייומד תוידמימ-תלת

 תפש ;(םימצע תעמטהו רושיק) 01.8 2.0-ב

 18081 לע תססובמה השדח תונכית

 יטירשת תיינבל רתוי הטושפ השיג ,0

 -רג סינותנ תניחבל סישדח סיעצמא ;סילדומ

 סייאלבט-בר תוחוד תריציל תכרעמ ;םייפ

 תותליאש תריציל שדח ילכ ;[א(280% ייומד

 תא ףילחמה ילכ ;םיינוציח עדימ תורוקמל

 לש 4.0 הסריג סע דחיב רכמנש +5 ףסותה

 לוהינל םימכח םיעצמא לש ןווגמ ;תכרעמה

 ןווגמ דועו ןויליגה לעופ וילעש םינותנ דסמ

 תסריגב היָה אוהו רחאמ .םירופיש לש בחר

 -יבה תא ךירעהל ונלוכי אל ,רורחיש-סורט

 -מא לש סיחנומב סלוא ,וז הסריג לש םיעוצ

 רצומה רורב ןפואב אוה ,תוישומישו םיעצ

 .הז םוחתב רתויב רישעה

 -ינ תטשב סה רתויב סימישרמה םישודיחה

 לש השיגה תא ףילחת 5.0 הסריג .עדימה לוה

 לע תותליאש לש הטישב ,סינוירטירק סוחת

 םיינורטקלא תונוילג תאוושה

 -יפ תודוקפ תועצמאב םיכותיחו ןויליגה

 שומיש ךות תומושר אוצמל תנמ לע .םירטל

 ךילע היהי ,תקייודמ תומיאת לש ןוירטירקב

 .תוללגנ תומישרמ תודש לש םיכרע רוחבל

 ךילע היהי ,רתוי תובכרומ תותליאש ךרוצל

 הרורב גולאיד תביתב סינוירטירק רידגהל

 גיצת ,תורוצה יתשמ תחא לכב .תטרופמו

 השירדה לע תונועה תומושרה תא תינכותה

 -חה הסריגה .תונוע ןניאש הלא תא ריתסתו

 סייניב ימוכיס יטמוטוא ןפואב בשחת השד

 תשמתשמ איהש ךות ,תומישר לש הרוצב

 תא שיגדהל ןתינ .רחבתש סוכיס תחסונ לכב

 ןיב עונל ןתינש ךכ ,םייניבה ימוכיס תרוש

 רותפכ .הלק הרוצב טוריפה ןיבל סימוכיסה

 םמויק תא ההזי ,יטמוטוא סוכיס ארקנה

 סימוכיסה תא רוציו םייניב ימוכיס לש

 .םימיאתמה םייפוסה

 -מה תודש ןיב ןיחבהל םג תלגוסמ הליבחה

 ןכ לעו ,םינותנ תודש ןיבל תורתוככ םישמש

 -ועפ תעצבמ איהש העשב ,םדירפהל תעדוי

 -זל ןוימה תלועפ תלגוסמ ןכ ומכ .ןוימ תול

 -ומה ,תוירמונפלא אל ןוימ תוארוה תוה

 קפסת 5.0 לסקא .שמתשמה ידי לע תורדג

 .ךלשמ המכ ףיסוהל לכות ןכו ולאמ המכ

 0086 ןונגיסב תותליאש

 ורטאווק לש תוצובקל הרודהמה ומכ אלש

 תכרעמ תתב שמתשמה ,(/1א%5\00-ל ורפ

 לסקא תשרוד ,כ478455 עספאך0קץ

 ידסמל תותליאש עוציבל דרפנ םושיי 0

 -לח תכרעמ לע רבודמ ןאכ .םיינוציח סינותנ

 דנלרוב לש רצומה סג ,בגא .460855-ל תיק

 .סקודרפ לש | תיקלח תכרעמ אוה

 אוקנ סש ,לסקאל תושוקמ תכרעמה-תת

 -יאש רוציל תרשפאמ איהו ,(0אצ המש

 -מה .תומשב סהל אורקלו תוימעפ-בר תותל

 שי ורובעש סינותנ הנבמ לכב תכמות תכרע

 לש רורחישה תלחתה סע .0286 ןקתה ךל

 -ל השיג ינקתה טפוסורקימ קפסת וז הסריג

 -רפ ,ורפסקופ ,סייביד ,66055 ךא[םצמ

 501. 50ת/ א, 518455, ,לקארוא ,סקוד

 21,8-ל סינקתהה .א15 יצבקל ןכו דפאד

 לבקל תנמ לע תותליאש עצבל ךל ורשפאי

 -לא תונוילג יכמסמב תויפיצפס תומושר

 .תרש יססובמ סיינורטק

 21/07 -ה אוה תכרעמב םיטנמלאה דחא

 478 -ל ליבקמה ,78ג1ם להאע

 ורפ-ורטאווק לש אוספט1ןא6ס סספאד0ץ

 !רתויב בוטב .תודקמתהל םנחמסנקופ ו תוצוה

 )ו

 תולקת לע ימלוע רכמ בר
 ןנורתפו ישא בשחמ

 תויעב ללוכ

 זס *5
 דועו הידמיטלומ = םדומ
 וימאותו 18\ז ק6 ישיאה בשחמל ךירדמה

 חייש 39 - יע 8

 חיש 39 - יע 192 205 6.2 םע ץורו לחתה%

 205 6.2 לש תודוקפה רפסש
 ח"ש 39 - 'ע 208 6.2 הסריגל ןכדועמ

 חייש 45 -יע22 םימדקתמ םישומיש - 4%

 ישיאה בשחמל ןוטרונ ךירדמ
 חיש 89 - יע 448 חישק קסידו 205 תודוא לכה

 \/ומ0סואצ 3.1 לש תודוקפה רפסא
 חייש 49 - יע 320 תירבעה הסריגה ללוכ

 הרמוחו הנכות 1 6-ל תודרשיה ךירדמ*
 ח"ש 69 - יע 4

 דיה
8 

 ממ ₪ ד ו 6 -

 .- תולקת לע לוכה
 וזו םירפיסרוצ = 7 התווה < 1

 רלימ קיימ

 תויעב תיברמל רורבו טושפ הנעמ תתל דעוימ
 ,לחתאמ וניניש בשחמ :תוצופנה בשחמה
 תויעב ,םילקלוקמ טקסיד / קסיד ,לעננש

 ,דועו םדומ ,תספ ומ ,גצ ,רבכע ,תדלקמב
 הנוקית ,היעבה רותיא לע סשומ שגדהשכ
 תועשו יאנכט ךל ךוסחיש רפסה .התעינמו
 תולקתב ימצע לופיט לש קרס

 ימוימויהו יסיסבה שומישה דומילל 1 נעלו רצק רבסה ₪

 !םיכורא םירבסה סוקמב סיכסמ תשחמהב תודקמתה ₪

 בשחמה יעוציב רופישל תוישפוח-תונכות יכירדמ

 1 'סמ תוישפוח-תונכותל ךירדמ 4
 םיצבקב הייפצו הסירפ ,הסיחדל תורחבנ תונכות 1

 .תוירפסו

 חיי'ש 25 - תונכותה לכ ₪ ח"ש 33 - יע 8

 /1₪0504א סוריו-יטנאל 2 'סמ ךירדמ <(
 ח"ש 20 - הנכותה ₪ חי'ש 33 - יע 0

 תורחבנ תוישפוח-תונכות 70 (
 .דועו הספדהל ,זוריזל ,הקוזחתל ,סודל םירפושמ םיפילחת

 ח"ש 49 - םיטקסיד 3-ו רפס

 חייש 39 - יע 208 284516 לש תודוקפה רפס +

 חייש 39 - יע 160 \\ 0667160( םע ץנרו לתתה +

 חייש 89 - יע 624 62458: 1/-ל םלשה ךירדמה
 2 יווב הקפהו סוליצל ךירדמה ₪  תועצמאב בשחמה לוהינל לקה ךירדמה 3
 ב 1 חייש 45 - 'ע 176 \0 0 7

 ןאסתוסת 1111166 7 לש תודוקפה רפספ
 חיש 45 - 'ע 7

 ח"ש 89 ש'ע 8

 ישיאה בשחמל תוינק ךירדמ <
 חש 69 - יע 324 6 15

 יפקיה דויצו 26 תיינקל רצקה ךירדמה
 ח"'ש 33 - יע 2

 סדומ תועצמאב תרושקתל ךירדמה %
 (םישדוח 3-ל םויל 500א) הנתמב ₪15 יונמ
 חייש 39 - יע 0

 טסקטויק םילילמתה דבעמל ךירדמ
 חיש 49 - יע 272 היתומדוקו 5.5 הסריגל

 13,00-9.00 תועשב (03) 677 - 38-98 :לטב יארשא יסיטרכב תונמזה
 52108 ,ג''ר 863 דת :ראודב

 (03) 38-38-38 :ןופלטב הממיב תועש 24 ןופעדומב
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 ומול זוז
 וקו זו
 2-8 ם ג גם 4 0
 5600-ל רוב'חב [אטטדפה| תחא תיזיב תבותכב םיקלחתמ תשר 'שמתשמ 32 דע

 :תוירקיע תונוכת 45/400-ל רבחתהל תשר ישמתשמ 32 דעל רשפאמ 0

 םישמתשמ 32-ל דע 205 800788 לש תחא תיופ תבותכ תקולח רשפאמ * (ק פטקעסאז לש א0טדמא) .265 לש תחא תיויפ תבותכב הקולח ךות
 וא 116 דא א5ז5ת וא (\\56) 5250 היצלומאב הדובע ךרוצל תשרה לע

 .דועו 5 לעמ דבועש 0/41\%גץ -ה לודומ .םיירקיע םילודומ ינש לע יונב רצומה
 .הנחת לכב 205 ₪01018-ב ךרוצ ןיא ,שמתשמה לש ןורכיזב ןוכסיח * ,ק6 507701 ישמתשמ 32 דעל הקולח רשפאמו 6% 0

 .תשרה ב לכל 4776 ירקב 32 תחיתפ ענומו 45/400-המ סמועה תא ררחשמ : הצרה 6 50029081-ה תנכתל תשרה ןיב קשממכ שמשמה !\008-ה לודומ
 תנכת םע דובעל תשרה ישמתשמל תרשפאמ 18%] 26 2701!5-ל האלמ תומיאת * הנחת לכב 05 800188-ב ךרוצ אלל הנחתב

 יוניש םוש אלל 18% 6 50

 :םיאבה תרושקתה יגוסב ךמותו תשרל רושיקב הרמחה גוסב יולת אל 2-511 /400 *

 לש רישי רוביח ,5א 4/901.6 תרושקת ,היצלומא סיטרכ תואצמאב ך\/1א ג א רוביח

 .45/400-ה לש ינורכניסא רקב ךרד תרושקת ,5/400-ל 11 מד-ו ד0א א תזא0
 .(7-501. ,2-502 ,2-601) סקנ-יצ תרבח לש תרושקתה ירצומ לכ ןבומכו

 דוא ד -ו 08 א 81א6 גוסמ תותשרל האלמ תומיאת *

 03-7520190 .לט ,בושמ תרבח ,יקסנלרוא באויל רשקתה םיפסונ םיטרפ רבדב

 מבי לש סושר ןמיס ,\5/400 ,ק6 502087 ,[8א1

 םיבשחמ בושמ 2 7 זז
 ןג-תמר 8 באילהא 4 :
 רגניוור המלש 03-7520190 .לט 0



 -אי תכרעמה לש הז ביכרמ ./1א5/0%-ל

 םיחוטש םיצבק לש תומישר ךופהל ךל רשפ

 יצבק וא םיינורטקלא תונויליג יצבק ןה)

 םע ,םייאלבט םיחווידל ,(םיינוציח סינותנ

 רורגל ןתינ .ךיכרצל הלבטה תא בצעל תלוכי

 סירוט ,תורושה יריצ ןיב תודש לש תורתוכ

 התא הב תיווזה תא תונשל תנמ לע סיפדו

 [אוקאסט לש תואלבטה ומכ .עדימב הפוצ

 ידי לע תורצונה הלא ומכ אלשו) סוטול לש

 תויהל תויושע לסקא תואלבט ,(ורפ-ורטאווק

 סירחבג תודש חינהל רשפא .תוידמימ-תלת

 ידכ רבכעב שמתשהל זאו ,ףדה ריצ יבג לע

 ב
 [ת626006%  ץ0ה66= ||( הד הדוה 5

 בוב
166: 0 

 86 68 זפחמ 6

 ו

 ה ם
 + = ]כ

 סטופ הוו 205

 יכנסו

 (קשיחו יריב הרב

 ב

 אר אפ 0)
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 םינותנ ידסמ תאוושה

 ומכ אלש .םינותנ לש תוסורפ ןיב עונל

 -ישה לודומ תא רשוק לסקא ,1/280%-ב

 -מה טוטריש .ולש תואלבטה להנמל טוטר

 -וצב ומצע תא רדסמ ,ריצ תלבט ךותמ עצוב

 הנבמ תא םינשמ רשאכ ,המיאתמה הר

 .הלבטה
 ףרג העיצמ לסקא לש טוטרישה לודומ

 ףסונב ,דא שא כ1/[ןאם6-ו ,תודומע ,ייהלגייביי

 ןיב הנחבאה .תוכרובמ תוטושפ תורוצ המכל

 וננאש טסקט ןיבל אשונל ךיישה טסקט

 סקמל ךתורשפאב) סלעת ,אשונל ךייש

 -אב ילאוטסקט עדימ וא תרתוכ לכ שדחמ

 -אי "יטטרשו רורגיי יעצמאו ,(רבכעה תועצמ

 -תש ידי לע םייק טוטריש ביחרהל ךל רשפ

 .םישדח סינותנ וילא ריבע

 אתה ךותב הכירע

 1-2-3 ומכ ,איה םג תרשפאמ 5.0 לסקא

 תכירע ןכו אתה ךותב הכירע ,\/1אכ5/\\0-ל

 -יש יבג לע הלופכ השקהב .סוקמב טוטריש

 -ישה תא תרגסממ תינכותה ,עמטומ טוטר

 הנשמו 01/8 2.0-ל המיאתמה הרוצתב טוטר

 .סאתהב טירפתה תא

 -רה סושייה היהת לסקא לש וזה הסריגה

 תרודהמ שמשת ובש טפוסורקימ לש ןושא

 תפשכ 150 41 8516 לש יי קק]108110ח5*

 ,לסקא לש תילניגרואה ורקמה תפש .ורקמ

 לבקתו ךישמת ,י'א1.אזיי תפש סויכ תארקנה

 לולכל תנמ לע בחרות סג איה ףסונב .הכימת

 םישדחה םיעצמאה תא תושמשמה תולועפ

 תואבה תואסריגה .לסקא לש 5.0 הסריג לש

 ,א1/א[ תפשב ןה םג הנכומתת לסקא לש
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 ורקמה ןשרפ .התוא הנבחרת אל סלוא

 ורקמ יטפשמב ךמותה ,לסקא לש 1-2-3-ל

 -פב ךישמי ,סודל 2.2 הסריגמ סוטול לש

 תבייחמה טפשמה תיב תקיספ תורמל ותלוע

 לש םידילקה ןשרפ תא ריסהל דנלרוב תא

 .ורפ-ורטאווקמ 3

 היתווחתמ יתש ומכ ,לסקא | םג

 ,םיפדל תומש תתל רשפאת ,\/1א%5\00-ל

 תואחסונ לש תויוסחייתהל ולא תומש בלשל

 יבג לע השקה תועצמאב םיפד ןיב עונלו

 -ופה .ךלש ןויליגה תיתחתבש תוינמיסה

 -יגל םיכייש ויהש ,םייצבק-ברה םיטמר

 סימייק סניא - לסקא לש תומדוק תואסר

 לש ורקמ יצביקו טוטריש יכמסמ .רתוי

 ועיפוי ,תומדוק תואסריגמ ואבויש א[.א|

 .לסקא לש וז הסריגב םידחוימ םיפד יגוסכ

 תויהל וא עמטהל ולכוי םישדח סיטוטריש

 .טוטריש יפד יבג לע אלמ ךסמב םיגצומ

 -יש ,4.0 הסריגמ םישמתשמ ןבומכ ויהי

 -יגב סיניינעה ןכות ףד לש ונורסח תא ודיפס

 סירחאה םישמתשמה תיברמ סלוא ,5 הסר

 חתוור אוה בלושמה בוקה טמרופש ואצמי

 .תוישומיש תניחבמ לודג

 רתוי הבוט תורכהל ךתוא איבהל תנמ לע

 הליכמ ,ךרדה ירוציקו םיעצמאה רשוע םע

 ך]ק ) ךירדמ לסקא לש 5.0 הסויג

 תטלוב אל תימלצכ גצומה ,([24%0

 -תש סעפ לכב עבצ הנשת וז תימלצ .דחוימב

 ,רתויב הליעיה הניאש ךרדב המישמ עצב

 תימלצ תא קלסל ףא וא סלעתהל לוכי התא

 לודג - הב רזעתש יוכיסה לבא ,וזה םסקה

 .רתוי הברה

 םינותנ ידסמ תאוושה :'ג קרפ

-% 
 עי

 פ

4 
0 

 תוחפ ,ןיזגמ 26 ךרעש גציימ יתלב רקס יפל

 תינללוכ תכרעמ םישכור םישמתשמהמ 5%-מ

 םהש םיחוודמ ,25%-ל בורק םלוא ,דרשמל

 .ףטוש ןפואב | סינותנ יזסמב םישמתשמ



---- 0604886 00-00 

 כחוט ילא אנט
 .דגלנ.וישכ ע

 תוכרעמ תונבנ םביבס 'לטניא' לש המצועה יבר םידבעמה םויטנפ
 תועיצמה תורבחה ןה תוטעמ .רתויב תומדקתמה םיישיאה םיבשחמה
 גה - תוליבומהו תונושארה ןיבו .םידבועש 'םויטנפ' יבשחמ םויה רבכ
 המצועבו תידיימ הקפסאב םויטנפ ימגד רחבמ העיצמה - תיאקירמאה
 .דגילב .הרידא
 יכ .תומדקתמ תוכרעמ שוכרל רתוי ךל יאדכ 'דגיל'ב אקוד ,ןכ .דגיל אקוד
 דצל .םירידנ תוכיאו המרב הכימתו ןויסנ 'דגיל' העיצמ יתוכיאה דויצה דצל
 תורבחה ןיב הניה 'דגיל' ,(ידכו אסעשו\) תותשרה םוחתב תוחמתה
 םוחתב החמתמ 'דגיל' ,הז קר אלו .ויטביה לכ לע טאוא םוחתב תוחמתמה
 'םיבער'ה םימושייה דחא ,עודיכו) ויטביה לכ לע מ"ביתו תויפארג תוכרעמ
 .(תויפארג הדובע תונחת ןניה םויטנפ תמצועל רתויב
 םוחתב יתועמשמ יעוצקמ חוכ 'דגיל' הווהמ ןהב הנש 14-מ רתוירבכ ךכ
 ...ותיא בשחתהל יוארש חוכ .בושחימה

 תוניצרב םינשחמשכ

 ו א 0 צץ 5
 תוטוחסז!560 268!סז

 רצומל רקחמ המידחמ

 ?ידגיל'ו םויטנפ ,גות לע םיטרפב ןינועמ
 .תוריכמה תקלחמב תינלכ ,ידנמ תא שקבל ךל יאדכו .(03-9243555) ןופלטל םיכחמ ונחנא
 0379243132 .סקפ ,03-9243555 .לט ,49511 ת"פ ,הירא תירק ,17 לעפא 'חר ,מ"עב ינכט עדימ דגיל
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 :םירצומ השולש ונחב וז הריקסב

 - \ז[אפסוא5-ל 4.5 סקודרפ

 ;תיתצובקה הרודהמה

 \/ןא כס\\5-ל ל

 ססקאו סוטול תיבמ 2.1 הסריג

 .טפוסורקימ לש 1.1 הסריג

 ךולה תא סיגציימ ולא םירצומ

 תא שטשטמה ,הנורחאל תוחורה

 -קמ םירצומ ןיב םילדבהה

 שמתשמל סירצומ ןיבל םיינעוצ

 םילכ סיעיצמ השולשה לכ .יפוס

 םיכפוהה ,םייביטקארטניא

 רוציל ןתינ) שומיש-ילקל םתוא

 םע .(ללכ תונכית אלב ,םימכחותמ סימושיי
 לנשהמ דחאה תיתועמשמ סינוש סה תאז

 .עונמה הסכמל תחתמ סינמוט םהש חוכב

 ,דנלרוב תיבמ סקודרפ בצינ דחאה הצקב

 -מה ,םיאלמ םילכ לעב סינותנ דסמ אוהש

 יכרצל תלבגומ יתלב המאתה ,השעמל ,רשפא

 סילודג םיצבק להנל תורשפא ןכו ,חוקלה

 7קא0808 | בצינ ינשה הצקב .דואמ

 -עמ .השולשה ןיבמ רתויב יתודידיה אוהש

 תדחוימה תוילנויצקנופה תא העיצמ וז תכר

 -ואב תרצוי סינותנ דסמ תחיתפ :ןוגכ ,רתויב

 .עדימה תגצהל םיאתמ הנבמ יטמוטוא ןפ

 םיעוציבה תלעב תכרעמה יהוז ינש דצמ

 הנטקה תורשפאה תלעבו רתויב םייטיאה

 -ימ לש ססקא תכרעמ .תובחרתהל רתויב

 -מה ןיב עצמאב ,הפיא ,תבצינ טפוסורק

 דצמ שמתשמל חונה ןיבו דחא דצמ ינעוצק

 -מא תקפסמ איהש ךות השוע איה תאז .ינש

 סיעייסמה 005 6482-ו \ז12480-כ םיעצ

 להנל םירשפאמו רצומה לש לק | דומילל

 .םינותנ ידסמ ימושיי רפסמ לש תושירד

 -בח ללכ תכרעממ קלח סהש סינותנ ידסמב

 -וימ תובישח שי ,האלמ תיתר

 -מל הנבמה תופיקשל תדח

 ךרוצה רואל תאו .שמתש

 בחר ןווגמל םימיאתמ תויהל

 -ומה תשולש .םישמתשמ לש

 השעמל סילוכי ,דחאכ סירצ

 -ותנ דסמ לש הנבמ לכ אורקל

 םינבמב םיכמות סלוכ .םינ

 ורפסקופ לשו סייביד לש

 .(סהלש סיסקדניאב ללוכ)

 -מב ססקא תכמות ךכל ףסונב

 תכרעמו 3.%א סקודרפ לש הנב

 תוכמות ,א2תאַסַַַסַח סגו וז

 ידסמל החותפ תוירושיקב

 -מ לש ,(0280) סינותנ

 -סמ הדיצמ דנלרוב .טפוסורק
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 סינותנ ידסמ תאוושה

 ִּצ

 ךלה תא םיגציימ ולא םירצומ

 עטשטמה ,הנורחאל תוחורה

 םירצומ ןיב םילדבהה תא

 םירצומ ןיבל םייעוצקמ

 יפוס שמתשמל

 ידסמ ימושיי תונכיתל חותפ קשממ תקפ

 ינותנ ידסמל רושיקב ךמותה (12421) סינותנ

 .לקרואו סיבייס ,501. 558/28 ומכ 1

 ו
 קגחגססא סהא6ה0טק

 םפודוסא

 דסמ :שבכ רועב באז שממ איה וז תכרעמ

 תחתמ רתתסמה תיתיישעת המצועב סינותנ

 חקול ,תמא .בטיה ןנכותמו יתודידי קשממל

 -אל רשאמ סקודרפל לגרתהל ןמז רתוי תצק

 סלוא ,סוטול לש 4228040₪-ל וא ססק

 תרוצב איה ףמאמל הרומתה .רתוי הברה אל

 .ותלוכיל רבעמ לדגת לקנב אלש םינותנ דסמ

 סינותנה דסמב טנמלא לכ ,סקודרפ יגשומב

 -צע ,ףודפיד ןולחב סיטירפ ללוכ ,סצע אוה

 יבג לע השקה .יוכו קשממ לש הנבמב סימ

 רבכעה לש ינמיה רותפכה תועצמאב םצעה

 ותואב עגונה ,רשקהל שיגר טירפת הלעמ

 ןפואב לקל טווינה תא תכפוה וז הדבוע .סצע

 -פת ןיב בבותסהל ךירצ ךניא .ללכה ןמ אצוי

 התא ןהל תויצפוא אוצמל ידכ סיללגנ םיטיר

 .קקזנ

 צ

 תוקסיעה תחאב ןאכ רבודמ

 לכ :קושב רתויב תובוטה

 תונכותה תשולשמ תחא

 אולמ תא הווש הליבחב

 תשעקבמ דנלרובש ריחמה

 הלוכ הכרעה רובע

 םינ\תנה דסמ ןוגריא

 סיכירצ סקודרפ ישמתשמ

 שופיח יליבש ינש רידגהל

 תיירפס :םידחוימ םימוחתל

 -פס .תיטרפ הירפסו הדובעה

 הבש וז איה הדובעה תייר

 ,םינבמה תא סקודרפ קיזחמ

 סיטנמלאו תוחוד ,תותליאש

 -נה דסמב םירושקה סירחא

 תוכרעמב .סינות

 -עה תיירפס ,םישמתשמ-בר

 יבג לע ללכ ךרדב היהת הדוב

 ,תיטרפה הירפסה .תרשה

 קסידה יבג לע ללכ ךרדב תנקתומ היהתש

 הירפסל לדחמה תרירב איה ,ימוקמה חישקה

 .תותליאשה תואצותל תדעוימה

 -ופ תויורזומ להנל םישמתשמל רשפאל ידכ

 סקודרפ ,תוירפסו םיצבק לש תוילאיצנט

 -ואו ,שופיח יליבשל סייונכ תתל רשפאמ

 .םינותנה דסמ לש םיטנמלאה ףוסיאל סינדג

 המוד היצקנופכ שמשמ סקודרפ לש ןדגואה

 תוחפ אוה סלוא ,ססקאב ןולחה שמשמש וול

 .םינותנה דסמ יביכר ןוגריאב ונממ יביטקפא

 לכל - תימלצכ טנמלא לכ םיגיצמ םינדגואה

 תוימלצה לכ סוקמ לכמ .ולש למסה טנמלא

 -לו בבותסהל ךילעש ךכ תחא-תבב תוגצומ

 ,ךכל ףסונב .ךל השורד תמאבש וז תא שפח

 ידכו תותליאש ,םינבמ ומכ םישדח סיטירפ

 ךילע ;ןדגואל יטמוטוא ןפואב םיפסומ סניא

 רבד הזו ,םתריצי תעב ינדי ןפואב ספיסוהל

 השקה :תפסונ הדוקנ .תולקב חכשהל לולעש

 -לא הלועפ איהש ,תימלצה יבג לע הלופכ

 -ונמ \ןאססוא5 שמתשמ לש תיביטקטסנ

 תגוצתיי לש דומב טנמלאה תא הלעמ ,הס

 ןיא ישעמ ןפואב ."ןונכיתיי לש אלו י"סינותנ

 לע שיקהל ןתינש סושמ ,יתייעב ךכ לכ הז

 ןולח חתפינש רחאל "ןונכיתייה תימלצ יבג

 טנמלאה סא סלוא .הגוצתה

 ןיא ,הכורא אתליאשב רושק

 חותפל ידכ .חונ ךכ לכ הז

 ,"ןונכיתיי לש דומב טנמלא

 תועצמאב וילע שיקהל ךילע

 שמתשהל וא ינמיה רותפכה

 .םיטירפתב

 תועצמאב ןוננית
 םימצע

 לש טנמלא לכ ,סקודרפב
 יבג לע שמתשמה קשממ
 לוכ: םצע .םצע אוה ,הנבמ
 םימצע ךותב ללכומ תויהל
 סטזהל ןתינ ןכו םירחא

 ו ל 0000000000 000---4



 " המשרה תיולג
 ינחלושה בושחימב םינוויכ

 תובורקה םינש



 תובורקה םינשל ינחלושה בושחימב םינוזיכ = "מ
 תופתתשה תנמוה

 .קרובד ןהויג תופתתשהב לארשיב 26 א/10421אם ןגראמש ,ןושארה ימואלניבה רנימסב ףתתשמכ יתוא ומשר

 דבלב בטומל/ 20-0000000 קב 000000 רפסמ 15.3.94 ךיראתל חייש 675 סייע קיש הטול :םייטרפל כ

 .רנימסב מייחה לש ותופתתשה רובע תינובשח דגנכ (מייעמ ללוכ) חייש 675 םלשנ יכ תאזב םירשאמ ונא :םילעפמל כ

 מפ ב ף/ןל מתן [ם\0) 6 ברבר 07/29/00 )2097 == 0 רש

 בל ו ו אולה ה כשווה שח ההה ל רקהה כ 7

 תבותכ

 | קה שחה פצע הומה הבקע המפה מע םטצת קטעה םקיב טרה הטיפ שרו ם-כמ הבעה מתמ םאמע םאעה םתחש) החלב אחוה שחב) הקצה חכה זככמת יצמקה משה םתש" ונתש תשסי קשר האב האצה איצה ראה ורעעה עמה םעממ קח המעשה תצעמ חשחכ ןטשכ קדש שאמה המושמ םמשה

 מ"עב רואל האצוה עדילא :לא

 61091 ביבא-לת 9237 .ד.ת

 1 :לט

 ! עצבעמ רטפוס 62-5טק6ו'63ו0 (סו \/וחס5 0 :סקפ

 החפשמ םש ; !סניח 64-5000086 + תונויליג 25-ל שדח יונמ
 דוקימו תבותכ - !סניח 6/,-5טקסגט + תונויליג 25-ל רפסמ יונמ שודיח
 קב < יסמ קיש בייצר 07 ;  !םניח 64-5טק6646 + תונויליג 25-ב = = .רפסמ יונמ תפסונ הכראה
 < - - 'סמ ןויליגב לחה ,(תליאב חייש 230) דב לב חייש 269 ריחמב
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 דב %695-ב הנכות + הרימוח

4 
 ל

 רתויב םיבוטה תונורתפה תא תקפסמ סו זגחפוג\וסח יכ תעדי דימת

 הרמוחב ,רקחמבו הישעתב ,םינותנ ףוסיאו תותוא דוביע ,הנומת דוביעל

 :םידקת אלל םיריחמב םתוא שוכרל לוכי התא וישכע .הנכותבו

 הו 66 צץ סע 60 צסמצ ןסוש 60

 תוסםו ודצ 0 צופוסא 2 םד 55 06

 אלל קויד + לוז ןורתפ * | לוזה הנומתה דכול *

 תורחת האמדה תויעבל | םיעוציבה םע רתויב ד 550 םגד הנומת דכול תללוכה ,האלמ הנומת דוביע תכרעמ

 הונו ובה !(ש08) דבלב רלוד 695-ב תיסיסב הנכות
 תונחבאה לכב + לכב הובג קויד * 640448088 א
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 ּצ

 םימוחת רתוי הטכמ פוטול

 ועמתושמה תא םיניינעמה

 וילא הנופ איהו יפבופה

 רתוי תומאתומה תונכות םע

)-1-( 

 הלעפהה תולקל

 לבקל הבצמ אוהש

 םימצע לש ץע .תחא הדיחיכ םוקמל סוקממ

 .הנבמ ןיבל סצע ןיב םיסחיה תא טטרשמ

 סצע יבג לע רבכעה לש ינמיה רותפכה תשקה

 ,(רחא סצע לכ וא) שמתשמה קשממ לש

 תכפוה וז הדבוע .רשקהל שיגר טירפת הלעמ

 ןיאש סושמ הלק הלועפל םינבמה תריצי תא

 םיללגנ םיטירפתב שפחלו בבותסהל ךרוצ

 -וימה סיעוביקל תונוש תומאתה אוצמל ידכ

 דימצהל ןתינ ךרוצה תדימב .ךיכרצל םידע

 081807 78 םג ארקנה דודיק םג

 0% ל דזסא

 ךות ,םימצע קשממל ידכ 1א60469)

 .םימצעה טירפת ךותמ תונוש תודותמ תריחב

 םימושייל קר ,סוקמ לכמ ,שרדנ דודיקה

 םינבמ סיקמ סקודרפ .םימכתותמ דואמ

 לכ תא סיהזמה סינותנ לש סילדומ ביבס

 .סהיניב םיסחיה תאו תוברועמה תואלבטה

 -יחב אוה הנבמ תריציב ןושארה דעצה ,ןכאו

 לש תילאוזיו הרדגהו תושורדה תואלבטה תר

 -ידה תביתב שומיש ךות ,םהיניב סירשקה

 ילכ הז) סקודרפ לש םינותנה לדומ לש גולא

 ול ליבקמה רשאמ שומישל רתוי הברה לק

 -ומה .(םיסחיה לש גולאידה תבית - ססקאב

 סירבחמה סיוק :ילאוזיוו ןפואב הנבנ לד

 תועצמאב םיטטרושמ ,תוסחוימ תואלבט

 סג ראתל ךל רשפאמ סקודרפו רחאמ .רבכעה

 אתליאש ץירהל ךירצ ךניא ,םיכבוסמ םיסחי

 .הנבמב שמתשת סרטב

 ילכהו סקודרפב םינבמ ןנכתל טושפ דואמ

 -מה ייריהמה קפלדייה .םירישע םילכ קפסמ

 םיקזח םימצע המכ ליכמ ,ךסמה שארב ןמוס
 -אמ ,יאלבט-ניב םצע :המגודל .קשממ יכרצל

 -מב תוינוויכ ודו דח תואלבט ביצהל ךל רשפ

 םינבמ רוציל רשפאמ ססקאש ןייוצי) הנב

 -עמ .אתליאשמ קלחכ קר סלוא םייאלבט-בר

 תאז תרשפאמ הגיא 82280081 תכר

 .(ללכב

 םינותנ ידסמ תאוושה

 המגוד יפל אתליאש

 שופיח יכרצל הנבמב שמתשהל דואמ לק

 שמתשמ שופיחה דוע לכ תומייוסמ תומושר

 ,אוצמל הצור התא סא סלוא .דחא הדשב

 םילשוריב סירגה תוחוקלה לכ תא ,לשמל

 2000 רשאמ רתויב דויצ ךלצא ושכר רשאו

 -שה ןולחב שמתשהל ךרטצת התא ,םילקש

 .(08₪) המגוד יפל אתליא

 .הליחתב ירותסימ תצק אוה 085-ה ןולח

 ידי לע ותיא הדובעב אצמתהל לכות אל

 שמתשת םא וליפאו ,םירקה םימל הציפק

 לכות אל איה ,תנווקמה הרועה תכרעמב

 הז ןיא .תעדל ךילעש רבד לכב ךל רוזעל

 סניא קר םירבדה ;השק ךכ לכ הזש םושמ

 -וחב לכה אורקל ץלאתו סהילעמ סירורב

 התא ,הטישה תא תספתש עגרמ סלוא .תרב

 -ומה אתליאשה תא ףא רוציל לקש אצמת

 .רתויב תבכר

 תרוש ידי לע תגצוימ אתליאשב הלבט לכ

 .ןשארב תודש תומש תולעב תוקיר תובית

 ךותב ןמיס תבצה ידי לע הדש רחוב התא

 הרקב ינמיס העברא סימייק .הדשה חטש

 ,הרקבה ןמיס גוסל סאתהב .הלאכ סינוש

 תומושר (לולכי אל וא) ,האצותה ףסוא לולכי

 .סאתהב ןייומי אל וא ןייומי ןכו תוידוחיי

 המגוד יכרע תועצמאב השענ תואלבט ךותיח

 .ךותיחה עצבתמ סהילעש תודשב סיאצמנה

 תויהל סה סג םילוכי הריחבל םינוירטירק

 .תודשה יחטש ךותל םידלקומ

 תכרעמה לש םיכסמהמ המכ לש ןוגריאה

 ןמז קר חקול סלוא ,הלחתהב רז תויהל יושע

 תויהל ידכ ,הכרדהה תרבוח עויסבו ,רצק

 תפש .סקודרפ תועצמאב םייביטקודורפ

 התא סא ,תמייק - 241, - הקזחה תונכיתה

 דנה דסמ ידסמ תיברמ סלוא ,התוא ךירצ

 .ללכ תונכית אלב תונביהל םילוכי סינות

 איהש תכרעמ ךל ןתונ סקודרפב שומישה

 ידכ קיפסמ הקזח תאז לכבו שומישל הלק

 תרשפאמ ןכו סילודג םינותנ ידסמב לפטל

 -מה םיחתפמה תא םג הנקפסתש תומאתה

 .סייעוצק

 | דפ 5
 הקקהסה6ה -0ה וו 65

 הנכותה תרבח תא השכר סוטול רשאכ

 -מב התכז איה ,1993 ינויב 21

 -יג גקקא0 08 ת08 \א1אסס/5 תכרע

 -ול האצי ,השיכרה רחאל רצק ןמז .2.0 הסר
 םג תקסועה ,וז תינכות .2.1 הסריג סע סוט

 ללכ סינותנל השיגבו םינטק םימושיי תיינבב

 תליבח ךותל הפי המיאתמ |,םייתרבח

 .סוטול לש 8א148750178-ה

 -הל הדעונש הלק החבשה קר איה 2.1 הסריג

 תכרע ךותב בולישל הנכותה תא םיאת

 תא וישכע תללוכ תכרעמה .5א[( אדן =

 -תו ,סוטטסה ףדמ תא ,481160/5%א5-ה

 1-2-3 לש ./א4 יצבק לש הנבמב הכימ

 .4.01 הסריג \/1א 5/\0-ל

 תיתודידי תכרעמ איה 4780/4611 תכרעמ

 תלעב ,תונכית אלב םינותנ דסמב שומישל

 -אה המישמל םיידועי םיעצמא לש בר רפסמ

 סקודרפו ססקא ומכ אלש .שארמ הב סיזור

 ףא לע ,הטושפ תונכית תפש וז תכרעמל ןיא

 יטמוטוא ןפואב עצבל ךל םירשפאמ סורקמש

 .תויצקנופ רפסמ

 ,םינעוצקמל חותיפ ילכ הווהמ סקודרפ דועב

 -מה לש הירוגטקה ןיב דנדנתמ ססקא וליאו

 4278008-ש ירה ,יפוסה שמתשמל ןעוצק

 שמתשמל ידועי רצומ קהבומ ןפואב אוה

 קשממ ימצע רפסמ ול םירסחש סגה .הצקה

 תוליבחה יתש ידי לע םיעצומה ,םימכחותמ

 -מה תא הרצי תאז לכב תכרעמה ,תורחאה

 דצמ .ונלש ןחבמה טירסתל םישורדה סינב

 סילודג םינותנ ידסמ ילעב םישמתשמ ,ינש

 תינכותה יעוציבש תולגל סייושע ,םיבכרומו

 .הארונ הרוצב םייטיא סה

 ךלש סינותנב היפצ

 -מב אוה סינותנה לש ליגרה הנבמהש ףא לע

 תכרעמ ,1 סייביד לש 287 יצבק לש הנב

 סייביד יצבק סג אורקל הלוכי 8

 .501  תואלבט ןכו ורפסקופו סקודרפ ,]

 0086-ב הכימת סג ופיסוה 2.1 הסריגב

 איה ןכו (סינותנ ידסמ ןיב החותפ תוירושיק)

 ססקא ,81%1/ם-ל השיגל םינקתה תללוכ

 .500 תואלבט יגוס רפסמו

 -אה תאו סינותנה ידסמ תא תלהנמ תכרעמה

 איהש המ תועצמאב ,םהב סירושקה םיטנמל

 -וכה | ,(ץ[םוא5) ייתיפצת תודוקני תארוק

 תולוכיו תוחוד לש סיגוס רפסמו סינבמ תולל

 -מה .רתוי וא תחא סינותנ תלבטל סחייתהל

 ןיב םירשקה תא תיפרג הרוצב תרצוי תכרע

 -מב ,(101א) יידוחיאיי לש ןולחב תואלבטה

 תומלש תייפכל םיללכ עובקל ןתינ וב סוק

 .תיתוסחייתה סינותנ

 ךל תרשפאמ ,תודש תרדגה לש החיש תבית
 הדש לכ לש ךרואה תאו םינותנ יגוס ראתל

 ,'תויצפואייה רותפכ לע רבכע תשיקנ .הלבטב

 -מה והז .הדש לכל תויצפוא תבחרה הלעמ

 154 דומעב ךשמה
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 םיבר םימושי

 רנוב לואפ

 .הימפסאב תומולחכ הז טירסת לטבת לא

 רשא ,םיבלושמ סימושיי לש תואיצמה

 -וא הרוצב תוילקיטרו תומישמ סיעצבמ

 סג ,הז טירסת ומכ טעמכ הבוט ,תיטמוט

 -בל לכות ,סויכ .ךבוסמ הפיט עוציבה סא

 תועצמאב סיבלושמ סימושיי קוושלו תונ

 -ימ לש \/ותשסש8 ףדמה תונכות יבאשמ

 -חה ןיב רבחמה קבדה .05/2-ו טפוסורק

 -תו םימושיי-ןיב ורקמ תפש ומכ - םיקל

 יוביר ומכ תויסיסב הלעפה תכרעמ תונוכ

 ,( פסש) תימניד עדימ תרבעה ,תומישמ

 אצמנ - (01₪) םימצע ףובישו רושיקו
 -ורו תויפיצ לבתל שי סלוא .תחא הנכותב

 רפסמב תונכות לש לק חותיפ יבגל תוד

 יכ תוארמ ונכרעש תוקידבה .חלמ ירגרג

 אל וקדבנש סילכב רתויב בוטה וליפא

 בוליש תניחבמ ונבצהש תושירדל עיגמ

 .הקזחו השימג הלעפהב חותיפה תולק

 סישרוד סיכבוסמ סיטקיורפ יכ סג ונאצמ

 .תונכתה יצמאמב תיתימא העקשה

 סיגציימ ןיידע םיבלושמ סימושיי ,לבא

 םה .םימושיי חותיפב בושחו שדח ןוויכ

 -מה םיכמסמה ומכ המגמ התואמ קלח

 -יח לדוממ רבעמ - 01.8 2.0 לש סיבלוש

 לדומ לא דדובה סושייה לע ןעשנה םיבוש

 של שר 5
₪9 

 םימוועיי-ןיב ודרקמ תובש

 העשה ,ןשי ןייצע התא

 - רקובב יצחו שמח איה

 ךלש ישיאה בשחמה ךא

 יריחמ לבקמ ,רע 3

 ,ןווקמה תורשהמ תוינמ

 תא ןחבאמו דבעמ

 הפממ ,לביקש םינותנה

 ,קושה תומגמ תא

 תיצמת ססקפמ)

 סובה לא אליעל תרדו סמ

 ול עיגה ןביהמ .ךלש

 ףשא ,םוסק םושיי \תוא

 הברה ךכ לכ עצבמ

 הדוקפב תוקוח תויצקנופ

 תרצי ךמצע התא !תחא

 שומיש ךות סושייה תא

 תויקסע תונכ\תב

 .תולטרדנטס

 וא סושיי-תונווכומ תוכרעמ לע ןעשנה

 .ךילהת-תונווכומ

 ונקדבש תונכותה

 -תכ ,ורקמה תופש לובי תא קודבל ידכ

 -יתש הזל המודה בלושמ טירסת ונב

 תא רוחבל ידכ .רמאמה תליחתב ונרא

 טירסתה תא ונחלש ,וקדביש סירצומה

 -מה תולגל ונתלצהש תורבחה לכל

 רשא ולא .םימושיי בוליש ילכ תוחתפ

 תונוכתה תא םיעיצמ ןהירצומ יכ ושח

 .הקידבב ףתתשהל ונמזוה תושרדנה

 -מל םימיאתמ ואצמנ סירצומ השיש
 76 אסחסת , 5ח686 1001א1| :המיש

 קטס(60ת , 2 זס6685שה62ע 650

 ,  (גוססחה /א-20א% ,גו0תוסז5

 .\גתס0(4ת-)

 ,הנורחאה אטיב תסרג תא םסג ונק+ב

 -מה תפש לש י"םימושייה תרודהמיי לש
 .טפוסורקימ לש 15041. 84516 ורק
 -ימ לש 5861, ךותב תינבומ וז הפש
 תאצל הרומאש ,5.0 הסריג ,טפוסורק
 ,הז רמאמ ספדוי וב הפוקתב קושל
 6 תא קודבל ונלוכי אל ,ונרעצל
 -וכ רשא ,66ם1ז8] קסוחו לש 5
 תביבסו .הקזח םיטירסת תפש תלל
 -הל הלכי אל הרבחהו רחאמ ,הווצא
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 םיחתפמל \צואפסש5 ואדש=חא4ו 5 0

 ?ופטה| 84516 ₪

 6/6++ ינתינכותל \צואססושפ ₪

 - בשחוממ םיטקייורפ לוהינ (0

 קחסנם6ך

 466555 - םימושיי ללוחמ כ

 =א051 - ינורטקלא בושיח ןוילג (כ

 םישמתשמל \צשאפסשפ

 פק ו

 םיסרוק תמאתהל םניח ץועי ₪0

 בשחמ לומ דימלת (כ

 םיינועבצ םיבשחמ םע תוגזוממ תותכ 0

 הלבגה אלל לוגהית (

 סרוק לע הרזח תוהשפא (כ

 םויס תדועת קנעות םירגובל (כ

 םילגרתמ עויס 0

 תילגנאבו תירבעב רמוח (0כ

 םיבשחמ תכרדהב ןויסנ תונש 16 (כ

 םינמוימו םיריכב םיצרמ (כ

 ,םיפתתשמה תא םיכזמ םיסרוקה בור (

 ,קפסה י"ע תנתינה החנהב

 סהוקב תדמלנה הנכותה תשיכרל
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 .הקידבל סישרדנה םיבאשמה תא שידק

 תופתושמ תונוכת

 ףקיהבו סתמצועב סינוש וקדבנש םילכה

 רפסמ םיליכמ סבור ךא ,ןהלש תונוכתה

 -חת תוללוכ ולא תונוכת .תופתושמ תונוכת

 תלעפהל תורשפא ,קיסייב יומד - טושפ ריב

 לש ןולח תרבעהו סוצמצ ,םירחא סימושיי

 םישקמ יפוריצ חולשל תלוכיהו רחא סושיי

 .סירחא סימושייל תועדוה וא סיוותו

 תויצקנופ ןווגמ סיקפסמ סבור ,ךכל ףסונב

 סיידמימ-דח ,טסקט יכרעמב לופיטל

 לוהינ ,(א888) םיידמימ-ברו (5181א0)

 -קה ,ןומזתו ןמז תויצקנופ ,יסיסב םיצבק

 ,רבכע תולועפו םישקמ יפוריצ ,םיוות תטל

 תונולח וא שמתשמ יקשמימ רוציל תלוכיהו

 -יל הנתשמ ונקדבש םילכה לכב ךא .חיש-וד

 -ואה רובע ןכרע הנתשמו ,ולא תונוכת סוש

 .םירחא סימושיי לש היצזיטמוט

 סילוכי ונקדבש םילכה לכ טעמכ ,המגודל

 שמתשמ קשמימ לש סייוסמ גוס רוציל

 תלבגומ וז תלוכי ,םיבר םירקמב לבא .ישיא

 -בל ןתינ אל סהב ,םייטטס חיש-וד תונולחל

 -פה תלעפה ינפל שמתשמה תולועפ תא קוד

 חיש-וד תונולח סיעיצמ סירחא םילכ .הדוק

 -ותל סירשפאמ רשא ,רתוי םישימג םיימניד

 -פה ינפל שמתשמה תוריחב לע ביגהל הנכ

 .הדוקפה תלע

 ייורקמ תטלקהיי ילכש תורמל ,המוד הרוצב

 .הנוש ומושיי ,םילכה בורב ץופנה ילכה אוה

 ,תדלקמ תולועפ קר םיטילקמ םילכ רפסמ

 -פה תא ךורעל תורשפא סיעיצמ םניאש וא

 -וכי םיקפסמ םירחא סילכ .ונעציבש תולוע

 תולועפ תטלקהל תורשפאו האלמ הכירע תל

 תולוכי הנכות תוליבח רפסמ .רבכעו תדלקמ

 וא רותפכה לש יוהיזה דוק תא טילקהל םג

 -יש .שמתשמה ידי לע רחבנש טירפתה טירפ

 <ורל סושייל רשפאמ סושייב הז עדימ בול

 -כה וא טירפה סוקימ הנתשה סא סג ,בוט

 .רותפ
 הנושה תפסונ הבושח הדוקנ אוה קווישה

 וקדבנש םילכה לכש תורמל .םילכה לכב

 ,יחשלכ ךרדב סימושיי קוושל ךל םירשפאמ

 הצרה יצבק רציימה רדהמ סיללוכ סלוכ אל

 שי םירקמ רפסמב .ישפוח קווישל םייאמצע

 .תודבכנ האשרה תולמע םלשל

 ןחבמ טירסת תועצמאב י\סינ

 -יה םושיי רוציל ילכה שרדנ הקידבה ךלהמב

 ןויליג ליעפהל ,שמתשמהמ טלק לבקל לוכ

 סדומ תונכות ,םילילמת דבעמ ,ינורטקלא

 ,םגו תונכותה ןיב םינותנ ריבעהל ,סקפו

 1994 לירפא לאושי 6

 םימושי-ןיב ורקמ תופש

 -נה ןכות יפ לע ףעתסהל ,תלבגומ הדימב

 ועציב ונקדבש םילכה לכש תורמל .םינות

 ונלש םינחובה ,החלצהב ןחבמה טירסת תא

 רפסמב והשמ סימוגפ סילכה לכ יכ ואצמ

 .סימוחת

 תלוכי סישרוד ולא סילכ ,הנושארבו שארב

 .הניפל תקחדנ שומישה תולקש ךכ ,תונכת

 תומישמ תנכתל ולכוי םיליחתמ סישמתשמ

 סישרוד סילודג סיטקיורפ סלוא ,תומיוסמ

 תרקב ומכ תויטרדנטס תונכת תושיפתב עדי

 -מב לופיט ,תולקתו תואיגשב לופיט ,המירז

 \\/וחטסשפ תולטמב סיוסמ עדיו טסקט יכרע

 -כה בורלו רחאמ .\/גת6סש5 יבאשמ לוהינבו

 לכ ןיא ,קזס6635/ח6ז8ע טעמל ,ורקסנש םיל

 ךילהת סירבועה םימושייה יבגל ימינפ עדימ

 תולקתמ ששואתהל סתלוכי ,היצזיטמוטוא

 השלח תלוכי תועמשמ .תיספא איה סושייב

 -ייהש ידכ חתפמה דצמ דוק תפסות איה וז

 וא ,הרקתש הנושארה הלקתב לופיי אל סוש

 וניא התוא העדוה ןולח לבקי אוה רשאכ

 .ריכמ

 תביתכ .ןובשחב חקלנ ךורא חותיפ ןמז םג

 תואיגשב לופיטה דוק תביתכו סושייה דוק

 תעדל ןמז ידמ רתיי - ןמז חקול תולקתבו

 -סת תא ובתכש תורבחה סג .ונלש סיקדובה

 תפסות תובורק םיתעל ושרד ןחבמה טיר

 סג .סושייה תביתכ תא םייסל ידכ ןמז

 תועש רפסמ ושרדנ ,סושייה תביתכ רחאל

 -הב .קדובה לש בשחמל סושייה תמאתהל

 חיננ ,תונכת תפשב חותיפה ןמזל האווש

 חותיפ ןמזכ םיארנ אל םימי רפסמ ,6++

 ריאשמ ןיידע חותיפה ףמאמ ךא .ידמ ךורא

 -מה לש ודי גשיהל וחמ הלאה םילכה תא

 .יוצמה שמתש

 -תנ אל וב דיחיה ילכה היה /106635שה0ז8ע

 ןיאו רחאמ ,ונרכזהש תולבגמה בור ולג

 יכ ריכזהל שי ,םלוא .תונכתב ךרוצ טעמכ

 רחאמ םסילכה ןיב שימג תוחפה אוה הז ילכ

 ,םימושיי לש לבגומ רפסמב קר ךמות אוהו

 -יל תלוכיה ללוכ) תונוכת רפסמ וב תורסחו

 יניעב תוינויח תובשחנה (חיש-וד תונולח רוצ

 .םיבר םיחתפמ

 הביבס ילוקיש

 תביבסל שי ,םימושיי-ןיב .תולטמ רובע
 .ץ/וחסש8 תביבס ינפ לע בושח ןורתיל (2

 תא סדקל מבי לש םיצמאמל תודות ,תאז

 סיחתפמ .תיתכרעמ תינבמ הפשכ תפאא

 ישומיש-בר טירסת ילכב םישמתשמה

 רשקל סילוכי \/גוססח לש /%-8םא%-כ

 תפשב בתכנש ורקמל םהלש סיטירסתה תא

 אחנ-ב תעצומה וז ומכ ,תימושיי-דח אאא

 -וקפ חולשל םג םילוכי הלא םיחתפמ .ץזס

 לוכיהו 8םאא-ב ריכמה םושיי לכל תוד

 .אטא%א לש וזל ותביבס תא ףיסוהל

 אל הנומתה \/גח6סואפ תביבסב ,תאז תמועל

 תפש וז הביבסל ןיאו רחאמ .המלש הכ הארנ

 -קמ תוליבומ תורבח רפסמ ,תינקת ורקמ

 -ושח תואמגוד - ןהלשמ ורקמ תופש תומד

 /ג908] 88510 /\קק]וס3ווסתפ 61000 ןה תוב

 -אמ קלחכ - 1.0005 50חק1-ו ,טפוסורקימ לש

 .ןהלש הנכותה תוליבח תייגטרטס

 תויעבה תורמל ,יכ תוארמ תואבה תוריקסה

 קפסל סילוכי וקדבנש םילכה לכ ,תולבגמהו

 םימושיי ורצי םקלח .יקלח וא אלמ הנעמ

 -סמ המצוע ילעב סגו םייטנגלא םג ויהש

 -תב תושדח תויוחתפתהל םיפצמ ונא .תקפ

 -ופנ ויהי תושדח תויגולונכט רשאכ הז סוח

 .01:8 2.0 דחוימב ,בורקה דיתעב רתוי תוצ

 -גמ לע  ,םייחכונה םילכה ,תאז תורמל

 -מה בל תמושת תא טלחהב םיווש ,םהיתוער

 .םיחתפ

15196 
 םחופ65 ד00[אוז 0

 עואסס8 1

 -וא רובע רתויב םיקזחה םילכה דחא והז

 . \/גתטסש< תביבסב סימושיי תיצזיטמוט

 ימושיי לש רתוי ליעי לוהינב ראפתמ ילכה

 ןיב סימושיי-ןיב תרושקת תולוכי ,5

 לע תועדוה רוגישו ,8ח686 לש תונולח רפסמ

 וריחמו ילכב סירסוח רפסמ ךא .תשר ינפ

 תואשרה שולש קר ללוכ 5695 - הובגה

 הנכותהש ךכל סורגל םילולע - אשאדזאום

 סיקוקזה הלא רובע קר תיביטקרטא היהת

 .הלש סיידוחייה םישומישל

 תלעפהו תצרהל תודוקפ רחבמ עיצמ יילכה

 -יצו םיוות תחילש ללוכ ,\/גחטסש5 ימושיי

 תודוקפ רחבמו ,20₪ תועדוהו תדלקמ יפור

 ןולחל סש תתל לוכי ילכה .תונולחב הטילש

 ןולחל תודוקפ תחילש רשפאמה ,םיוסמ

 -ותה לש תונולח רפסמ שי רשאכ הז סיוסמ

 .הנכ
 טירסת ןיבהל לקו ,הדימלל הלק הניה הפשה

 -תל ליחתמ שמתשמל רשפאמה רבד ,בותכ

 תבצהו םינתשמ תריצי .טושפ סושיי תנכ

 תורישי תורהצה רפסמ תרזעב תישענ םיכרע

 -ירז תרקב ינבמ רחבמ ללוכ ילכה .תורורבו

 -וא הנתשמ גוס תעיבק רשפאמ ילכה .המ

 תפש תייומד םינתשמ תפלחה ,תיטמוט

 -עמ לוהינל האלמ תודוקפ תכרעמו ,הווצא

 .טסקט יכר

 יבילהתה תונכתה לדומל רבעמ

 תונכתה לדומל סירושק םילכה בורש תוהמל
 -בת תולוכי רפסמ םג עיצמ ילכה ,יכילהתה



 -פב שומיש תועצמאב ,עוריא-החנומ תונ

 -מה ,קא10א1ַַדִצ תדוקפו תונוש 0א תודוק

 -ליה לש ליגרה המירזה ךלהמ תא תוקיספ

 תועצמאב .סיוסמ עוריא שחרתמ רשאכ סוש

 רשא טירסת בותכל לכות ולא תודוקפ בוליש

 .םינוש סיעוריאל ביגמ

 לגהונ בור לע .רמוש םילילמתה דבעמ

 ,"תוטלקהיי טירפת וב שי ,ףסונב .ץ/גתטסש

 ,ילכה לש תוטלקהה תנכות לא השיג קפסמה

 -ותנ סינכהל ךל רשפאמה ייהקבדהיי טירפתו

 רפסמ ןועטל ןתינ אל .תוריהמב סיעובק סינ

 הכימת ןיא) דחא דבעמ ןולחב סיכמסמ

 תונולח רפסמ ליעפהל ןתינ ךא ,(א[כ1 ןקתב

 .הנכותה לש

 תולועפ קר טילקהל ןתינ תוטלקהה תנכותב

 הרקמב .רבכעו תדלקמ תולועפ וא תדלקמ

 תדלקמה תולועפ תא רימהל ןתינ ,ןושארה

 תא ךורעל לכות ךכ ,טירסת תפש תודוקפב

 הרקמב .טירסתל סיאנת ףיסוהלו טירסתה

 .אוהש תומכ ורקמה תא ליעפהל ןתינ ינשה

 -פה תודוקפ תא תוטילקמ אל תוטישה יתש

 ומרגי חיש-ודה ןולחב סייונישש ךכ ,םיטיר

 -רה הלועפה תא עצבי אל טירסתהש ךכל

 .היוצ

 אליעל םימאתומ חיש -וד תונולח

 תיפרג הכירע עיצמ הלועמה תונולחה ךרוע

 לש םיינקת הרקב יעצמאב השימג הכימתו

 תוימלצו | ,817א/ג: תונומת = ,\/וחשסשמ

 ןונכת רחאל .חיש-ודה תונולחב (16085)

 ותוא רצויש דוקה תא ייקיבדהייל ןתינ ,ןולח

 ךרועל ןמז לכב וריזחהל וא טירסתה ךותל

 .סייוניש ךורעל ידכ תונולחה

 -מה ,יירושיאי  תיצפוא סג עיצמ ךרועה

 סייטנגלא תונורתפ רוציל חתפמל תרשפא

 ידי לע סירצונה הלאמ רתוי סייתורבדיהו

 סינותנב לפטל תולוכיה ,תורחא ורקמ תופש

 ןולח המגודכ חקינ .ןולחה תריגס רחאל קר

 -ישר תביתייב םיצבק תמישר ליכמה טושפ

 .הקיחמ תדוקפ רותפכו (1181 80%) ייהמ

 -תה ,יירושיאייה תייצפואב שמתשנ רשאכ

 הציחל רחאל ףבוקה תא קוחמל לכוי טירס

 םיצבקה תמישר תא ןכדעל ,רותפכה לע

 -ואה אלל .תפסונ הדוקפל ןיתמהלו הביתב

 ןולחה תא רוגסל בייח היהי טירסתה ,הייצפ

 תא שדחמ תונבל זאו ,הלועפה עוציב ינפל

 .תפסונ הלועפ עוציב ינפל ןולחה

 -וכה סיקפסמ גוביד יעצמא םימייק ךרועב

 -עו (88א08 57575) םידעצב עוציב םילל

 -תה תא קדוב וניא ךרועה .(18406₪) הביק

 אוה רשאכ .טירסתה תלעפה ינפל ריבח

 עיציו הצרהה תא רוצעי אוה ,תועטב לקתנ

 תוהשפא ןיא ,רעצה הברמל .תויורשפא רפסמ

 םימושי-ןץב ורקמ תופש

 שיש ךכ ,גובידה ךלהמב טירסתה תא תונשל

 -שה יופינ ךלהמב תונלבס הברהב ךרוצ

 .תואיג

 ימושייב הכימת

 תולועפ עוציב רשפאמה ,15% ללוכ ילכה

 ןהיניב) ךלש סושייל 205 סושיי ןיב תובר

 טלקל הבוגתו 205 ןולח תאירק תורשפא

 -יה תלוכי ילכל תוקינעמה ,(שמתשמה לש

 לש וזמ רתוי הבוט 205-ה סושיי סע תורבד

 ןולחל םיוות קר חולשל סילוכיה םילכ

 .05-ה

 ילכה ,תועדוהה תחילש לודומ ןקתומ רשאכ

 -לו ,תשר ךותב סיוותו תודוקפ חולשל לוכי

 לע םיאצמנה סימושייו סיטירסת ליעפה

 .סירחא סיתרש

 -למ הכרדה ירפס ליכמ הנכותה לש דועיתה

 תנווקמ הרזעו ,םימושיי לש תואמגוד ,סיא

 הפיסומ הנורחאה הסרגהש תורמל .האלמ

 רפסמב חתפתה אל ילכה ,תובושח תולוכי

 הכימת ןיא .תקפסמ תוריהמב םימוחת

 סא ,ןכל .הידמיטלומ תודוקפבו 01/-ב

 ,הז ילכ לש תדחוימה תלוכיל קוקז ךניא

 -בש םירחא םירצומב זכותת סא ףידע

 .הריקס

0 
 דזופ אסהזסא סט5אך0 מ 0

 ואפס5

 -ונ לש השדחה הכרעב סיברה סילכהמ דחא

 תפש ,50חקוחוגאסז אוה 5179 הלועה ,ןוטר

 לע תססובמה בטיה תננכותמו הקזח הווצא

 תונוכתה .5טחוחו\| 5010אגז6 לש היגולונכט

 18ט4] 83%06 יומד ריבחת ןה תובושחה

 תלוכי ,הבוט (1פ8) תבלושמ חותיפ תביבס

 -יימ חיש-וד תונולחו םיטירפת קיתעהל

 (600/7118) רדהל תלוכיהו סירחא סימוש

 .הצרה ץבוקל טירסת

 הפי קיסייב תפש

 /ו8ט] ₪35ו0-ל ללכ ךרדב הליבקמ הפשה

 תרקב ינבמ רחבמ תללוכ איה .(רוציקב \8)

 ,םיידמימ-בר םג - םיכרעמב הכימת ,המירז

 ,ןאחס שא ינתשמ לש םיבר סיגוסב הכימת

 -וכ איה .םינתשמ תרדגה תרשפאמ הניא ךא

 תפשב תוללכומה תובר תויצקנופ סג תלל

 תוילאוטסקטו תוירפסמ תויצקנופ ,8-ה

 -פס ליעפהל סישמתשמ ןהב תויצקנופ ללוכ

 ךכב %8-מ הנוש איה .תינוציח 211, תייר

 -בב וא עוריא-החנומ תונכתב תכמות הניאש

 תקפסמ איה .תורחא תורכח לש 08% תורק

 הטילש יעצמא סע חיש-וד תונולח ךרוע

 -בו תוטישב תכמות הניא סלוא ,םייסיסב

 רצוי תונולחה ךרוע ,תאז סוקמב .\8 ינויפא

 ,(םינתשמה ללוכ) ןולחה תא ראתמה דוק

 -מה לש סיכרעה סינתשמ ומצע חיש-ודבו

 -גב הווצאה תפשמ הנוש וז הפש .םינתש

 6 אסחסח 26%%(סק לש תומדוקה תואסר

 ידי לע סלוא (רוציקב אא ) [סז \/וחשסשצ

 -הל ןתינ ,אפו/-ב תקפוסמה ,21.1. תפסוה

 2%  הסרגב ובתכנש םיטירסת ץיר

 .\/וחפג!סח 3.0-בו

 -ל תויפיצפסה תויצקנופה

 8 לש הנשמ-תפש קר התייה הפשה סא

 תללוכ איה ,ןכל .הווצא תפש התייה אל איה

 םימושיי סע תורשקתמה תופסונ תויצקנופ

 -יטל תודעוימה תויצקנופה תמודיק .םירחא

 -ייש תרחא תמודיק .\\]א איה תונולחב לופ

 .פס5-ב תוכמותה תויצקנופל תכ

 -תל תודעוימ ,הנכותב תוקזחה תודוקפה

 לכות סא םג .םירחא סימושיי סע תרושק

 ףידע ,םושייל טירפת תלעפה יוות חולשל

 ליעפהל ידכ א!םאט תייצקנופב שמתשהל

 תודוקפ תועצמאבו ,תורישי טירפתה תא

 -ילה תונולח סע םג תורישי רשקתל תורחא

 .ןולחה לש יוהיזה דוק עודי םא ,סוש

 השדחה חותיפה תניגס

 -ושה ךרועיי אוה אעוא לש םיביכרמה דחא

 -וכה םילילמת ךרוע ,(265או0ק ם6ווסז) "ןחל

 לוטיב תורשפא ,א[21 ,תופסותה לכ תא לל

 -ימש ,םירותפכ לגרס ,תומר רפסמב תולועפ

 תולועפ ךיישל תלוכיה ,שופיח תלועפ תר

 ןיב תוושהל תלוכיהו ,םיוסמ תדלקמ ףוריצל

 .טסקט יצבק ינש

 ,ריבחתה תקידב תעצובמ רודיהה ךילהתב

 הב הרושל רובעי ןמסה תועט הלגתמ סא

 הדיחיה הלועפה יהוז סלוא .תועטה תאצמנ

 -תב תועט רותיא .תינכותה גובידל הרושקה

 תפסוה לש הנשיה הטישב קר עצבתמ טירס

 .טירסתל גוביד דוק

 -אמ אל הפשהש ךכב אטבתמ ףסונ ןורסיח

 סשב תועטו םינתשמ לע זירכהל ךל תרשפ

 תויעב רצויה ,ףסונ הנתשמ רוצית הנתשמה

 -חא הווצא תופש סג .ןרתאל ךילע השקיש

 ,סינתשמ לע ירכהל תורשפאמ אל תור

 ףידע ,(8-מ תעפשומ הפשהו רחאמ סלוא

 .תאז תושעל לוכי תייה ןכ ול היה

 הטלקהה תייצפוא

 -הה איה אפוא לש תוקזחה תונוכתה תחא

 תריחב תא טילקהל הלוכי הנכותה .הטלק
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 טל | |

 0 ספא |[

 וה חפש |[

 ךרדה .חיש-ודה ןולח בצמ תא וא טירפתה

 ןולח לש יוהיזה דוק תא תוהזל הבוטה

 -תמ תוטלקהה ילכ תא ליעפהל איה םיוסמ

 תושעל הנכותל חינהלו 5סתקו1ו866ז טירפ

 םימושי-ןיב ורקמ תופש

 -מה תורעה ףיסוהל סג לכות .ךמוקמב תאז

 .טלקומה טירסתה תורוש תא תוראת

 תביבסל ץוחמ םיטירסת ליעפהל הצרת סא

 בוק .הצרה בוק ןיכהל ךרטצת חותיפה

 לש תפנב 211 תוירפס שרוד הצרה

 ולא תוירפס קוושל רשפא סלוא ,400%8-כ

 .םולשת תפסות אלל הצרהה \בוק סע

 אוה .םיטירסת תפשמ רתוי עיצמ אפוא-ה

 ךרוע ,םיצבק להנמ ,םימושיי ץירמ סג ללוכ

 ,םייוביג ילכ ,ןובשחמ ,א1[א1-ק18| ,תוימלצ

 תולקת ןוקיתו ןוחבאל ילכ ,םיסוריו קדוב

 ומצע 5סחקוחוגאטז .לוכה ,הרצקב - קסידב

 -חו שומישל לק ,קזח היצמוטוא ילכ עיצמ

 .\/גח6סש5 ימושיי רובע ינוכס

 םימושיי תריציל רדהמ תפסוהו ךומנ ריחמ

 -אל וז הליבח םיכפוה ישפוח קווישל

 תואב התוא וכיזש סהו דחוימב תיביטקרט

 ."םיכרועה תריחביי

 קחססםא

 קהספםה5צ אם 1

 -יי בוליש םלועב דחוימו שדח וניה הז ילכ

 אוה ,ורקמ ילכ לכ ומכ .\/ות6סש5 ימוש

 -סב הטילש ידי לע םימושיי בלשל ךל חינמ

 אוה 5ץחטזפע סלוא .תויאמצע תוינכות תרד

 .בשחמ תפשב ללכ שמתשמ וניאו ,יתוזח ילכ

 -ייה תא גצייל ידכ תוימלצב שמתשמ אוה

 תמירז ןוויכ תא גצייל ידכ םיציחבו ,םימוש

 תונויליג םיללוכ םיציחהו תוימלצה .עדימה

 לכות ,הלא תונויליג יולימ ידי לע .םינותנ

 -הל וא ,םושייל עדימ ריבעהל ילכל תורוהל

 ילכה .םושייה תפשב בותכה טירסת ץיר

 סינותו לע רמושו סושיי לכ דבוע דציכ עדוי

 .ימינפ סינותנ דסמב הלא

 סיראשנ םא ,הז ילכ סע דובעל דואמ לק

 גורחת סא ,סלוא .ולש הלועפה ימוחת ךותב

 -בל םילכ לכ ןיא .םיישקב לקתית וימוחתמ

 תולועפ תטלקהל ,שמתשמ יקשמימ תיינ

 וא טסקט יכרעמ רוביח ,ןתחילשו תדלקמ

 .סיבושיח עוציב

 ₪ שומיש תולק

 ילכה לש תירקיעה המצועה

 עדוי אוה יכ הדבועב הנומט

 רתויב הבוטה ךרדה יהמ

 - םימייוסמ סימושיי רושקל

 וזכורו ומכוס סהיתונוכתש

 קלח הווהמה םינותנ דסמב

 1.0 ידי לע - ומצע ילכהמ

 הכימת .פפמ וא ₪

 הסרגב ןתנת 01/8 2.0-ב
 .האבה

 ףיסוהל ךנוצרבש םימושייה תא רוחבל לכות

 לש ימינפה סימושייה דסמ ךותמ טירסתל

 לש תורדגהה .םימושיי 27 תעכ ליכמה ,ילכה

 -ינו ,םושייה תסרגל תויפיצפס ןה סימושייה

 -המ תושדח תואסרג לש תורדגה לבקל ןת

 .הרבח

 -הו םילילמתה ידבעמ לכ סםיאצמנ דסמב

 -סח סלוא ,םיבושחה סיינורטקלאה תונויליג

 דחוימב ,הנכות לש תוירוגטק רפסמ תור

 רדגומה סקפ סיטרכ ךלצא ןקתומ םא .סקפ

 ךרטצת סלוא ,וכרד סיפדהל לכות ,תספדמכ

 -רפ אל הרבחה .תינדי םינותנה תא סינכהל

 ךכ ,ילכב תורדגהה לש טמרופה תא המס

 -גה יצבוק לבקל ידכ הרבחל תונפל ךרטצתש

 .שמתשמ ךניה סהב םימושיי רובע תורד

 השיש םג ללוכ סימושייה תורדגה טקסיד

 סושיייי יצבוק ,םירחא סימושיי רובע םיצבק

 סםימוחתה תא םיסכמ סהמ השימח .ייףסונ

 -שמ קשמימ ,תותליאש ,א1?] ,תרושקת

 סימושייב תיקלח הטילש סע - ץ1א-ו ,שמת

 סושייייב הכימת רובע ףסונ ץבוקו - הלא

 סושייב הטילש ךל ןיאו טעמכ סלוא ,יירחא

 .הז

 סימושייה גוליש

 םיעיפומ טקסידב סיאצמנה סימושייה

 .8ץחטזקשע לש ישארה ךסמה שארב דצב

 המישמל המאתה
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 .ןמצע דעב ורביד תואצותה
 עיפוהל ורחא אל םייוקיחהו
 ביכרמו - ובש םאה"חול תא םצעב שכור התא ,בשחמ שכוה התא רשאכ

 ידכ ,בשחמה יככותב הצצהל תוחפה לכל וא ,תידוסי הקידבל יואר הז יזכרמ

 -..ירמגל רחא והשמ וא ססד=א ךל שי םא תולגל

 ,93 תנש ךלהמב ,ב"הרא ,ויהוא ,5סווח תודבעמ וכרעש תופיקמ תוקידבב

 םץחגחוט) 004 תייגולונכט לש הרורבה התופידע רבדב הכרעהה התמוא

 .הליבומה םאה"תוחול תינרצי ,ססדשא ידי לע החתופש (0308 וזסתוטסוטפ

 לש ןורתיה רועישב - רקיעבו - אלא ,תואצותה םצעב התיה אל העתפהה

 תוריהמל רושקה לכב ונחבנש םירחאה תוחולה ינפ לע ססזשא 004 תוחול

 לע 30%"ב התלע ססדפא 004 4860א266 חול לש ותוריהמ .םיעוציבלו

 חולב יזכרמה דבעמה לע סמועה ,תאז םע דחי .םיליבקמ תוחול לש םתוריהמ

 .הנכותה תומישמב לופיטל יונפ היה אוהו ,םלוכמ ןטקה היה 00זפא

 הצמוא ,ימניד 04085 ןורכז לע תססובמש ,וז תינכפהמ הרוטקטיכרא

 ידי לע ,"וכוה"ש תוליבומ תוינרצי לש הרוש ידי לע ,הרקמב אלו ,ףוסבל

 .תורחאו הש ,טסוושגס ,יוג ,4וו :ןהיניבו 5ס/ה תוקידבב 0ס0ד5א

 הרדס םע 94 תנש ךותל בטיה םאה"תוחול קוש תא ליבוהל הכישממ ססזפא

 3 התע םיללוכה ,םריחמב םייביטקרטאו םישידח 004 תוחול לש תפסונ

 .רתויב םדקתמה דרדנטסב /554 \004( 805 יצורע

 לש תידעלבה התגיצנ ,םא.ייא.יא ידי לע לארשיב םיקוושמ ססזפא ירצומ

 .לארשיב תוכיא יגתומ קוויש לש הכורא תרוסמ תלעבו ץראב הרבחה

 בשחמב לכתסת לא

 וכותב שיש ססז!פא-ב אלא

 .ךלש םיבשחמה קפסמ 00ד5א שורד

 .םלש בלב
 לנוישנרטניא םא.ייא.יא
 מ"עב סקינורטקלא
 הוקתיחתפ 9 חולישה 'חר
 ,03:9233257 ,9240812 .לט
 0379244857 .סקפ
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 םימושי-ןיב ורקמ תופש

 םימושי ןיב ורקמ תונוכת .תוירק'ע חונוכת תאוושה <
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 1 ו" 6ַ8ַ80 דסס!א | | דדו אטזסח קזס4685ץהזַחְע טפדפסה גוסס וה ה
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 קלעקשפמ קי
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 הו .ריבש יעוצקמ סימושי חותיפ
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 . דג * 'זופח" סימושי חותיפ
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 םירזובמ םימושי

 ןח ירי יי יציר
0 
 צב
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 טוס . 689%

: 
1 - 

 \שסוססחו \/א-םפאא

 יעוצקמ סימושי חותיפ

 םירזובמ סימושי

 שמתשמ 8 תנכה

 -יקל םיציח ליכמה םילכ לגרס עיפומ לאמש

 ,ילכה לש םינתשמה תרש ,םימושייה רוש
 -ייה תוימלצ תא .הספדהה תוריש תימלצו

 -ירג ידי לע הדובעה חטשמב סיחינמ םימוש
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 00000000 ---.--ררררה רו '''''''''''''[ז'חהחנול שה

 םימושי-ןיב ורקמ תופש

 המישמל המאפה

 שמתשמ קשממ תנכה
 ו --

 | ם יעוצקמ סימושי חותיפ
 ן | ל? + 0000
 ו ו וכי

 ריבס ייזופח" םימושי חותיפ

 סינותנה ןויליג תא ךורעל ןתינ .החנהו הר

 ינמיה רותפכה לע השקה ידי לע סושייה לש

 -פא רידגהל לכות הז ןויליגב .רבכעה לש

 תבותכ ,ץוריש ורקמה ומכ ,תונוש תויורש
 -ייל ורבעיש סינותנהו ,ךמסמה אשונו דעיה

 .לעפומה סוש

 -שמ 256-ל השיג ךל ןתונ סינתשמה תרש

 םכרדו ע228-ב עדימ ריבעת סמע ,םינת

 תומש .תונתומ תויולצפתהב טולשל לכות

 -יר תויתוא יתשו 8-ב םיליחתמ סינתשמה

 .(6 ה 17 41 1 077585) תויש

 -תה יציח םניה הלאש ינמיס סהל םיציח

 -נה ןויליגב רדגומה יאנתה .תינתומ תולצפ

 -עו םינתשמ ןיב האוושה דימת אוה סינות

 יאנת ןיב תיפרג ןיחבמ ילכה .םיעובק םיכר

 לוכי אל ילכהו רחאמ .י'םגויי יאנתל "ואיי

 תוימלצ ףיסוהל ךרטצת ,בכרומ יאנת גיצהל

 .םיאנתה ןיב "'תולטביי

 ארקנה רויצכ םיגצומ סיבלושמה סימושייה

 תא ירהל לכוי שמתשמהש ידכ .ייהליבחיי

 תירפס .הירפסל הפיסוהל ךרטצת הליבחה

 -ייה תא ץירת הכותמ ,דרפנ ילכ הניה ילכה

 .אשונ יפל םיצבוקמה ,םימוש

 םירסחה םיקלחה

 ,םימיוסמ סימושייב לופיטב ותמצוע ףא לע

 אוה סהב טלובה .םילכ רפסמ וב םירסח

 שוכרל ךרטצת .שמתשמ קשמימ רוצייל ילכ

 לע הז ילכ םע רשקתל לוכי רשא דרפנ ילכ

 וב רסח .ייףסונ םושיי" %בוקל ותפסוה ידי

 ילכב שמתשהל לכות ךא ,תוטלקה ילכ םג

 .\?וחנסשפ לש תוטלקהה

 -רה רובע 5 495 ,ריחמה אוה ףסונ ןורסיח
 שוכרל ןתינ אל יכ הדבועהו ,תדדוב האש

 תא בוט עצבמ ילכה .80א-11א[₪ תאשרה

 לבגומ אוה ךא דעוימ אוה ןהל תומישמה

 קפתסת סא .תושימג רסוחו הובג ריחמב

 -ועמ ןכא הז ילכ ,דעוימ אוה וילא סימוחתב
 םימוחתל קקדזת סא ךא ,הל

 ילכ שוכרתש ףידע ,םירחא

 .רחא

 ו 50
 קטפזם6ה
 דו 5

 -ומ ,5 99.95 וריחמש ,הז ילכ

 םילילמת ךרועו רדהממ בכר

 לש תצקמב הנשי הסוגו

 \/גת60ו5 6

 הסריגש | ,13הַקטגַק6 (\\11)

 רצומב הלולכ הלש תנכדועמ

 . \צגתט4וסה ,וז הריקסב רחא

 לוז ןורתפ וניה יפוסה רצותה

 -ווישו \\גחשסש5 ימושייל םיטירסת תריציל

 רפסמ ילכב סירסח .תונורסח לעב ךא ,םק

 ופסונש תובושח הפש תונוכת לש ןטק אל

 ומכ ,\/נתטגוסה לש רתוי תורחואמ תואסרגל

 תלוכי ,תשר תויצקנופ ,הידמיטלומב הכימת

 תונוכת לעב חיש-וד תונולח ךרועו ,5

 -והל סחייתהל ןתינ הכרד הייצקנופו תואלמ

 .הרהזא תועד

 םיבוט יד םיעצמא ליכמ ילכה ,תאז תורמל

 -הל םילכ ומכ ,(/וח6ַסש5 ימושיי רושיקל

 ,(יומס וא ןטקומ ןולחב סג) םימושיי תלעפ

 -יליל תדלקמ יפוריצ חולשל ,תונולח לעפתל

 -הב טולשלו סישקמ יפוריצל ביגהל ,סוש

 .סימושייה תלעפ

 םימושיי חותיפ תביבס
 התוי תמלשומ

 רתוי בוט 23ו0תאסא68 סהב םיחטשה דחא

 .הדובעה תביבס תומלש אוה \/וח0(03ח-מ

 \/גת6סש5 ססובמ םילילמת ךרוע ללוכ ילכה
 אוהש תורמל .םיטירסת תכירעל םאתומה
 כס םיצבק רפסמ םע דובעל לוכי אל
 לש יתימא הרזע ץבוק וב ןיאו ,תינטלומ
 ילכ :תונורתי הברה ליכמ אוה ,(ו%5
 ןתינש הצרה טירפת ,ורקמ תצרהו תטלקה
 תועצמאב טסקט תגצה ,ךיכרצל ומיאתהל
 .לבגומ אל בוק לדוגו עובק בחורב טנופ
 -תה ךרועב שמתשת רשאכ ,תאומ הרתי



 תבשל םינמזומ םכנה
 ! הנושארה הרושב

 ! םיליבומה וניתוחוקל בטימ דצל הנושארה הרושב תבשל ואוב

 לש עוציבו בוציעל עגונה לכב ךירחתמ ינפל ךתוא םיביצמ ונא

 .הכרדהו םוסרפ , קווישל תויביטקארטניא הידמיטלומ תוגצמ

 ,המגדה יטקסיד ,םיגולטק : תוילטיגיד תויורשפא ןווגמ םיעיצמ ונא
 .תוילטיגיד תוכורעתו הכרדה יכרעמ ,עדימ תודמע

 : הידמיטלומה ימוחת לכ תא תופיקמה תויביטאירק תוקלחמ ךתורשל
 לוק ,ילטיגיד ואדיו תכירע ,תבשחוממ היצמינאו הקיפרג , תואנויער
 .תורישו הכימת ,רצומה תזירא , תונכתו ןויפא ,הקיסומו
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 ,ילכה לש ורקמה דבעמל ליבקמב םילילמ

 השיג קפסמה ורקמ תורדגה ץבוק סג לבקת

 לש תויצקנופהו תודוקפה תומישרל הריהמ

 .ורקמה תפש לכ

 הצרה יצבק רוצית ומע ,רדהמ קפסמ ילכה

 סישמתשמה סידדוקמ סיצבק וא ,םייאמצע

 רדהמהו רחאמ ,סלוא .אא-11א18 תוירפסב

 -הי ,הצרהה ץבוקל תוירפסה לכ תא רשקמ

 רתוי ןב בוקל תחא הרוש ןב טירסת סג ךופ

 -יצב דדוקמ דוק בוק קפסל לכות .100א-מ

 -וקב ומכ אלש ,סלוא ,תוירפסהו רדהמה ףור

 -מת םלשל ךרטצת הז הרקמב ,הצרהה ב

 .הרבחל סיגול

 תונולח יוה*ז

 לש יקלח סש יפ לע ןולח תוהזל לוכי ילכה

 סישרודה םירחא סילכ ומכ אלש ,ןולח ותוא

 -הל ךילע הלקמש הנוכת ,אלמה סשה תא

 בוקה םש תא סיפיסומה םימושיי ליעפ

 -ימב .רהזיהל ךילע סלוא .םושייה דבוע וילע

 -ולח סימייקו ידמ רצק אוה תתנש סשהו הד

 ןושארה ןולחה תא לבקת ,המוד סשב תונ

 .הז םשל סיאתמה

 רשא 2186א05116 תנוכת סג תמייק ילכב

 העיפומ אלו 854 0א18 ףבוקב קר תדעותמ

 -סמ וז הנוכת .תנווקמה הרזעב וא תורפסב

 לש | תועדוהה תויצקנופל השיג תקפ

 -ילה תונולחל השיג תוקפסמה | ,\/גתשסש

 .סימוש

 תצקמב ןשוימ

 ,תצקמב ןשוימ ונל הארנ ילכה ,סוכיסל

 -י ומכ אלש סלוא הפי בותכו אלמ דועיתה

 -ומ תנווקמה הרזעה ,סירחא \\נת6סשא5 ימוש

 -וא .תומישמל ליעי ילכהש ףא .תלבג "

 םירחתמל יכ רוכזל שי ,תוטושפ היצזיטמט

 ,תאז תורמל .רתוי סיקזחו סיאלמ םילכ שי

 -הל ךל תרשפאמ הצרה יצבק ןיכהל ותלוכי

 סייבר. םישמתשמל סקוושלו סיטירסת ןיכ
 .חונ ריחמב

 \וגדססאו

 שומישב לק ,קוח תונכת ילכ אוה הז רצומ

 לע ססובמ ילכה .08/2 רובע ,יטנגלאו

 -עמ ילכהו ,08/2 לש תינבמה הפשה ,אםא%א
 הארמ מבי לש 54 תרוטקטיכראל קינ

 .םיעוריא-החנומ תונכת תלוכיו שדח 1
 ,םיפי םייפרג םיקשמימ הז ילכב רוציל לכות

 -יד ילכ תללוכה חתפמל תיתודידי הביבסב

 -כת ילכ ,םיטקייורפ לוהינ יעצמא ,אלמ גוב

 199% לירפא לארשי 6

 םימושי-ןיב ורקמ תופש

 .רותפכ תציחלב דוק תריציו סיימונוגרא ןונ

 בחר דעי להק

 ולאל סגו יעוצקמה חתפמל סג דעוימ רצומה

 אלש ךכל הגאד הרבחה .םיחתפמ סניאש

 ,601 לש תושיפתה לכ תא ריכהל ךרטצת

 תונכתה תושיפת תא ריכהל ךרטצת סלוא

 -יגב ורקמ בותכל לוכי התא סא ךא .ינבמה

 תפשב תולקב טולשל לכות ,ינורטקלא ןויל

 רצקת החנהו הרירגב תונכתה תלוכיו ילכה

 הז ילכב .הפשה דומיל ךשמ תא רתוי דוע

 -תה לש דוקה תא גבדתו קודבת ,חתפת

 תרירג ידי לע תישענ טירסתה תביתכ .טירס

 -תה ןולחב ןתחנהו תודוקפ חולמ תודוקפ

 -תמ סלדוג תעיבקו םיטירפה סוקימ .טירס

 הקתעה ידי לע וא רבכעה תועצמאב עצב

 ןתינש םימצע תונוכת .61ןקטסז-ה ךרד

 ךרד סג תונשל ןתינ ,תונכתה ןמזב סתונשל

 -וכת .05/2 לש קשממה ,\\'סזאק1806 50611-ה

 הנכותה ךרד תונשל ןתינ ,ולאל תופסונ תונ

 סצעל דוק ףוריצ .טירסתה תציר ןמזב

 ףוריצו סצעה תריחב ידי לע השענ סיוסמ

 רשוקמ טירסתב דוקה בור .םיאתמה דוקה

 וניאש דוק םג בותכל לכות ךא סיעוריא

 סיעטק ךרוע םייק ילכב .סיעוריא רשוקמ

 -ימש ידכ .םתונשלו םיעטק דדובל לכות ומע

 הרבחה הקפיס ,טושפ היהי ילכה קשמ

 , ?או-ל תורקב לש דבלב סצמוצמ רפסמ

 רפסמל םיביגמה ,05/2 לש הגצהה להנמ

 ותועצמאב קפסל ןתינ רשאו ,ןטק תודוקפ

 .םייעוצקמ סיטירסת

 םינעוצקמה רובע המצועה

 -גה המצועה תא בטיה וכירעי סינעוצקמה

 .גובידהו תויועטה רותיא תולוכיב המול

 תודוקפה ףצר תא תוארל ךל רשפאמ ילכה

 -פה תא קר אלו תמיוסמ תועטל ליבוהש

 יתורבדיהה גובידה לודומ .הנורחאה הדוק

 -מה ,דוקה תגצה רובע םידרפנ תונולח ליכמ

 בקעמל היצפוא הרסח .האצותהו סינתש

 -ופ ךותמ תויופעתסה לש בר רפסמ רחא

 -וה תועצמאב תאז תושעל לכות ךא ,תויצקנ

 רחא הביקעל תועדוה תספדהל דוק תפס

 .תונושה תויופעתסהה

 בוק רוציל לכות גובידהו הקידבה רחאל

 וצירהלו אוהש תומכ וריאשהל וא ,הצרה

 הבוט וז הנוכת .05/2 לש 88%%-ה חנעפמב

 וא יתוזח וניאש דוק גבדל הצרת וב הרקמב

 .תרחא בשחמ תמרופטלפ רובע

 ,םירחא 05/2 יבאשמו םילכ םג בלשמ ילכה

 ףיסוהל לכות .(1?") הרזע יצבק רדהמ ומכ

 -רפ (50%/) 5ץפו6ו 00160 א1066] למצע םג

 .םייט

 ךכב  תאטבתמ תפסונ הקזח תלוכי

 תפאא יצבק סע דובעל לוכי /א-אםאא-ש

 -ימ לצא רבכ ןקתומ 88%%-ו רחאמ ,םינשי

 תואסרגה לכב ךומתל ידכ .םישמתשמ ינויל

 18א1-ל קשמימ ףיסוהל לוכי ילכה ,תומייקה

 תםאא ,282/2 (סחוחוטהוסג!1סה א/גהגקטז

 .תורחא תובר תונכותלו 76/1

 תרושקתה תלוכי הניה תפסונ הקוזו תלוכי

 סימושיי .ייא8א%-ל םיעדומייה סימושיי םע

 רשקתל סירחא סימושייל סירשפאמ הלא

 תביבסב סתביבס ייסושיריי ידי לע םמיע

 -מה הניה ורקמ תביתכו רחאמ .אםאא-ה

 -ל ותוא וצמיא ,אםא%א-ה דעונ המשל הרט

 םימושיי בותכל לכות ןכלו סיבר 05/2 ימוש

 .אםא%א-ל עדומה סושיי לכ רובע סייתוזח

 -סת בותכל \א-א8%% תלוכי תא ונקדב אל

 -תב ללכנ אל הזו רחאמ יפיצפס סושייל טיר

 -תב וקדבנש םימושייה לכ .ןחבמה טירס

 רשקתל ותלוכיבו ,אםאא-ל םיעדומ טירס

 אטאא-ל םיעדומ סניאש םימושיי םע םג

 סנמוא ,םישקמ יפוריצ וא 2025 תועצמאב

 ךכ סישקמ יפוריצ טילקהל ותלוכיב ןיא

 ךותמ סארוקל וא תינד* םטילקהל ךרטצתש

 .ףבוק

 םגו תורפסכ סג ,הבוט הרוצב דעותמ ילכה

 -ובה תונוכתה ,סויסל .תנווקמ הרזע תנכותכ

 -גו המצוע ,שומיש תולק ןה ילכה לש תוטל

 ללוכ 5199 ,רכמנ אוה וב ריחמב .תושימ

 -ומ יתלב קוויש תאשרהו תינכט הכימת

 .דחוימב תצרוק היצפוא הווהמ אוה ,םילבג

 -ועה תריחביי תא ול וקינעה ונלש סינחובה

 ."םיכר

 ו! 60 \צוחססוא\\בז6

 שואפהד6 | 0

 ,5395-ב האלמ רדהמ תסריגכ רכמנ הו ילכ

 -וכה ,(5148ם\/48ם) הפתוש תסריגכ וא

 סינבמ וב ןיא סא סג .569.95-ב חנעפמ תלל

 יפוריצב שמתשמ אוהו ,508 תאלול ומכ

 -אמ אוה ,םיטירפת תודוקפב אלו תדלקמ

 -מל ,םיטירסת לש בחר ןווגמ רוציל ךל רשפ

 .וב שומישב ךורכה תוחונה רסוח תור

 הפשה

 (0/1150ח 1ח(6406 1.2חַקטּגַפ) \/[[, הפשה

 ריבחתה תא דומלל לקו תיביטיאוטניא הניה
 אל םינתשמב תשמתשמ הפשה .הלש

 (155 דומעב ךשמה)



 קירבמ ןויער-*"ןואשס"
 ?6:-ב בושחהו ישומישה לכ תא קר תולגל

 :[/ראכ כ6ח) הת +

 .רתויב םיבוטה םיעצמאה תא וב עיקשהל יאדכו רקיו רצק ונמזש ימכ *

 .ןוגראה םודיקל ףונמכ ישיאה בושחימב שמתשהל לוכיש ימכ *

 .תויגטרטסא תוטלחה תלבקל םיחמומב רזענש ימכ *

 .סילכתה תא קר שפחמש ימכ *

 ...תוינשדח תוסיפתו תושדח תוטיש תוסנל חותפ שאר ול שיש ימכ *

 /.םןייח אא( 1/רא םסרתה4 (כות/ ..ך?כסכ קירכא [/'0ר ,(/ 6 ,/

 ןופלטל רשקתהל וא ונילא ותוא חולשלו ביצרה שולתה תא וישכע אלמל קר ךילע

 .אמגוד ןויליג סקפב ךל חלשנו 9

 ילארשי גניטקרמוק" דובכל

 75121 צ"לשאר 2540 .ד.ת

59 05-9660510 

 !"ןואקת6" לש 1 ] 3 ד השחמה ןוילגו עדימ לבקל שקבמ ינא םג ,ןכ <

 ךיראת דיקפת םש

 תבותכ ןוגריא

 יסקפ ילט

 ע%4

 הטירוטואל בשחנה ,יתילכתו יעוצקמ ,ישעמ ךורדתל יעובש סקפ אוה "ןואפס"*
 םילהנמה יי'ע ארקנו תישילש הנשה וז רואל אצוי אוה .6-ה םוחתל תיעוצקמה
 .לארשיב םיליבומה םינוגראב ,םיריכבה 6-ה ישמתשמו



 ןיווק .ר ןהוג

 רזבאמ 6פ-80א יננוכ וכפה םייתנש ךו

 סייתימא | םימושי | לוטנ | יטוזקא

 .ק6 יבשחמב רתויב תירלופופה היצפואל

 ןנוכ םע בייהראב םיבשחמה בור וקפוסי הנש דועב

 ינגעממ .דחאב שארמ ןקתומ םירוטילקת

 ןקתהל ךופהי אוה םייתנש דועב .םיקסידה

 חישקה קסידה ומכ ,םיבשחמה בורב יטרדנטס

 תוליבקב המיהדמה תוחתפתהל .םיטקסידה ןנוכו

 בושחימה תביבסמ דרפנ יתלב קלחכ רוטילקתה

 יעוציבב הריהמ תוחתפתה הליבקמ ישיאה

 לע עירתהל םיכירצ ונייה הנש ינפל קר .םיננוכה

 וניאש יטיא ןנוכב קפתסיש ימל יופצה לוכסיתה

 .הנושארה הסריגב או6 לש םינוירטירקב דמוע

 הכפה הלופכ תוריהמ ךיא םיאור ונא הנשה

 -מו ישלושמ סיננוכ ועיפוה רבכו טרדנטסל

 -רד הדירי הלח סיריחמב סג .תוריהמ יעבור

 בייהראב תויונחב אוצמל רשפא םויכו תיטמ

 לנוס לש 600-334 תוריהמה-לופכ ןנוכה תא

 היה הז הנש ינפל .רלוד 200-מ רתוי טעמב

 -ויב סילוזהו םייטיאה םיננוכה לש ריחמה

 100-מ רתוי לש תוריכמב לודיג בצק סע .רת

 -וממ רתוי חטשב סיננוכה רפסמ הנשל זוחא

 .הנש ידמ לפכ

 האוגה תוירלופופה יייע רצונש לודגה קושה
 הציבהיי תייעב תא רתפ 62-אסאו יננוכ לש
 תונקפס הררוע הנש ינפל דועש ,י'תלוגנרתהו
 אל רואל סיאיצומה .סיבר םישמתשמ לצא
 -הב הכורכה ההובגה העקשהל סנכהל ושש
 םינוקהו שדחה סוידמל סימושי לש הבס
 יייע ךמתנ וניאש רזבא תונקל הביס ואר אל
 הז לכ .םיביהלמ םיקחשמו סיבר סימושי
 -למ תויונחה יפדמ .רכה אלל הנשה הנתשה
 -ממ לחה ,םירוטילקת ירתוכב סישודגו סיא
 ,(א6וצ/בצס 4.0-ר \/גמטסואצ א1) הלעפה תוכרע
 ,ורד-לרוק) תונכית תופשו םימושי ךרד
 ירתוכו םיקחשמב הלכו (דועו .ץוצעגו 6
 הנורחאלו - םינולימ ,תוידפולקיצנא) ןכות
 ,(ספ אסאו לע ע6 א//0/21או: םג
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 6 אסא  יננוכ

 זמ"עב רזייל תוכרעמ

 עדימה לוהינ תכרעמ לע הזירכמ 5

 תכרעמה .0/85 200]-ה דרשמב

 יביכרמ לכ תא דחא רישכמב תדחאמ

 ,סקפ :ינרדומה דרשמה לש עדימה

 תקירס ,בושחמ ,םיכמסמ םוליצ

 .רוייל תספדהו ילוק הנעמ ,םיכמסמ

 דיחיו) ידוחי: ןורתפ הווהמ רצומה

 ךות דרשמה תושירד לכל (ונימב

 שומישה תוליעיב ,םסוקמב תובשחתה

 תועצמאב .דיתעב הבחרה תויורשפאבו

 ,תיטקפמוקו תבלושמ ,תחא תכרעמ

 תא עצבלו להנל שמתשמה לכוי

 ובשוממ סוקל ילבמ דרשמה תויוליעפ

 רפסמב שמתשהל ךרוצה לוטיב ךות

 .תומאות יתלבו תונוש תוכרעמ

 תרבחתמ 08/15 200]-ה תכרעמ

 לק ,דיחא קשממ הנקמו ,\/1מ60\% 3.1 ססובמ בשחמל

 םיכמסמ תנזה ,ך'וצגוח טרדנס) םיכמסמ תקירסל ,דומילל

 ןיומ ללוכ) םיכמסמ סוליצ ,(יטמוטוא היצולוזר ןוויכו

 תרושקת ,םיסקפ לש הלבקו חולשמ ,(םיפד 20-ל יטמוטוא

 בצקב הספדה - 400 271) ההובג המרב רוייל תספדהו םסינותנ

 ,ךמסמב .(0 21 רביירד תועצמאב הקדב םיפד השיש לש

 ףיסוהל ,ללמה תא ךורעל ןתינ ,סקפכ תכרעמה יייע לבקתמה

 וא סקפ רותב חולשל וא סיפדהלו הקורס הנומת וא הקיפרג

 (2 21! סיטרכ תכרעמה ךותב ןיקתהל ןתינ .רחא ןעמנל בוק

 תרשפאמ וז הנוכת .םייק בשחמל הרשקל וא 486 סגדמ

 לכות בורקה דיתעב - המגודל .תובר תופסונ תויובחרתה

 ,ואדיו תובישי ,ילוק ראוד להנל 08 2001-ה תכרעמ

 03-5601327 0ק5 ,03-5600650 לט ,בינא-לת 46 ינמחנ .מ"עב רזייל תוכרעמ .ג.א.מ

 קחורמ ןעמנל םיסנכנ םיסקפ תארקהו ואדיוב םירסמ תרבעה

 סוחתב הליבומכ ההוזמה הרבחכ.(! תאז םג ןכ) ןופלטב

 תמרות ,השדחה תכרעמה תועצמאב ,(?א15 ,רזיילה תוספדמ

 .ינרדומה דרשמב ריינה לש יתועמשמ סוצמצל הדבכנ המורת

 .ילטיגיד עדימל וכפהיו תכרעמה יייע וקרסי םימייק םיכמסמ

 תועצמאב עיגיש רחא ילטיגיד עדימ לכ וא םיסנכנ םיסקפ

 םתוא רמשל היהי ןתינו ךרוצה תדימב קרו ךא וספדוי ,תשרה

 .בשחמה ןורכזב ילטיגיד ךמסמ תרוצב

 - (0א15 /[3ח4907 תנכות תועצמאב תלעפומ ()15 2001-ה

 רבכע יייע תולועפה לכ תלעפה תרשפאמה תירבעב הנכות

 ולבקי םינושארה תוחוקלה תרשע .ץ/5/1860% תביבסב דחא

 ! םניחב [/1167050/+ 02111606 תליבח תא



 ףותה יקרוסל תיגולונכט הכיטנרטלא
 5000 ₪! לש היצולוזרב 1 יקרוס

 תרבח תרצותמ םייעוצקמה םיקרוסה

 םיווהמ ,סקטייאס לש תב תרבח ,[

 הקירסל ידיתיה ןורתפה תא םויכ

 םיפקש ,מ"מ 35 תויפוקיש לש תיתוכיא

 .ריבס ריחמב 4" א 5" לדוגל דע םימליפו

 םיעיגמה ףות יקרוסל | האוושהב

 קרוס ריחמ עיגמ ,תומוד תויצולוזרל

 .דבלב ריחמה תיצחמכל 1.60[-ה

 לש היגולונכטב תוידוחיי תונוכת רפסמ

 תא םיקרוסל תונקמ 1.63[ תרבח

 םיטנמלא 6000 לעב יראניל 60 רוסנס

 החוטש מ"מ 5 השדע

 שמתשמה י"ע הרדגהל תנתינ היצולוזר

 5080 | -ל דע

 לסקיפל ,עבצל|6 טו לסקיפה קמוע

 תוריהמ הרושל תוינשילימ |6

 .(תוקד 4 -מ תוחפב 2000 א 3000)

 17א18 לדוגב 115: ץבוק האצותה

 3.70 | הנחבה רשוכ

 תויביסה רפסמ :תידוחייה תוכיאה

 האוושהב רתויב ההובגה לסקיפל (01ו8)

 הנקמה הנכות ,רחא 66.2 קרוס לכל

 ,עבצה לע תילמיטפוא הרקב שמתשמל

 דעונש דחוימ חותיפ ירפ טנסרולפ תרונמ

 לויכ תיצקנופו תויבקע תיטבהל

 לגעמב תופיחס תענומה תמכחותמ

 רבחל ןתינ 1.681 יקרוס תא .קרוסה

 קשממ) 008078 שוטניקמ יבשחמל

 םיכמותה םיבשחמלו (02218 וא 2

 םע תקפוסמ תכרעמה .\/1:ח%8\00 -ב

 תנכותו /[8₪-ל פושוטופל ןיא-גלפ

 .הנומתה תודחו עבצה לע הרקבל 1[

 .ג.א.מ תא התנימ לארשי סקטייאס

 יקרוס תחפשמ תקוושמכ רזייל תוכרעמ

 םירצוימ םיקרוסה) ץראב 1[

 תוכרעמ רפסמ ונקתוה הכ דע .(ב"הראב

 םלוע" תכורעת ךלהמב | ונמזוהש

 ."שוטניקמה

 0105 860 הנושה לש טיהלה
 -ה לש החלצהה תא ופצ אל תוימיטפואה תויזחתה םג

 תואצותה .(סלועה לכב סג השעמלו) לארשיב 18 0

 בצקב דומעל החילצמ הנניאש 00/18 תא סג תועיתפמ

 אל תספדמה לע הנושארה הורכהה זאמ) הקפסהה

 םע וליפא ייספתהלי" רזייל תוכרעמ .ג.א.מ החילצה

 .(יאלמב תחא תספדמ

 1860-ה לש החלצהה דוס והמ

 ישמתשמ לש תושירדה זכרמב תבצוממ 015 860-ה

 תוירושיקו טלפ תוכיא ,ההובג היצולוזר .רויילה תוספדמ

 הביטנרטלא לכמ תיתועמשמ ךומנה ריחמב תלבגומ :תלב

 תספדמכ תספדמה הרתבנ הזרכהה סע דימ .תרחא

 (כש6ז4]] 8656 ) םיליבומה םיבשחמה ינותיע יייע תפדעומה

 תריחב ,8ע16 ןיזגמ לש הקידבה תוירוגטק תעברא לכב

 ל ברה םילילמתה דבעמ - דחוימ עצבמ

 .טילחהל ןמזה הז
 20%ב ודרי םיריחמה

 תונקתההו (%/1ם00ו%% 5סטז668 ןיזגמה לש םיחמומה

 ונקתוה תוספדמ 55) 'זחוימב תומישרמ ויה .תונושארה

 .(ןבלה תיבב

 לש היצולוזרב 43 תספדמ איה 05 860-ה

 סיפד הנומש לש בצקב הסיפדמהו 600 א 600 סם

 (5[0 (0ז0שמ תמדקתמה הלעפהה תכרעמ .הקדל

 םינוש םיבשחממ עדימ לש יטמוטוא בותינ תרשפאמ

 ,85-232 קשממב תכמות תספדמה .סינוש סיטמרופב

 .(היצפואכ) ₪זת6%61-ו 4 ק167'] ,יליבקמ קשממ

 החלצה לש החסונ התוא -(00/15 860 5 םינעוצקמל

 תספדמ לע תורחת אלל טלפ תוכיא .1200 601-ב תמשוימ

 . הדובעה תוביבס לכל תוליעיב תרשקתמה תיעוצקמ

 015 תספדמ שכור לכל שחנע6ז56 יג



4%. 
 לומד, \

 םוחתב הליבומ הידבשמ .4א18 תרבח
 לש םירקי אלהו םיליעיה תונורתפה
 .שומישל הלק ךא תמכתותמ תרושקת

 אופ 5 0
 תא ךפוהה תודימ ןטק הספדה תרש
 תכמותה תשר תספדמל ךלש תספדמה
 -ה תביבסב םינוש םילוקוטורפ רפסמב
 הספדה רשפאי א75 530-ה .םוסח

 ,זאסצ6|| 6\1(\הז6 ץירמה בשחמ לכמ

 .א 56זטסז וא 1.4 הת

 תרשפאמ םיבר םילוקוטורפב הכימתה
 ,שא[א תוכרעממ ,תינמז וב ,הספדה
 תידיימ הנקתהה .05/2-ו 26 ,שוטניקמ
 תספדמה לש תיליבקמה האיציל רוביח -
 השורדה הנכותה לכ) הצר תשרהו
 .(רצומה ךותב הנועט

0 5 015 
 רצומה .(ת6786| תשרל הספדה תרש

 ךתושרבש רזיילה תוספדמ תא רבחמ
 ך0א6מ תשרל 650 םגד) ו!וטוחשו תשרל

 םילוקוטורפ רפסמב הכימתה .( וש
 ,זצסצש]] 4\\60\1ז6-מ סיפדהל תרשפאמ

 ך6ק/ןץ ,1.הזא 50זצסז ,[/4צ אח

 רצומה .תינמז וב /גקק16 וס |א -ו

 (4000 80% דע השיג בצק) ןמז ךל ךסוח

 דע רוביח ,תשרב תוספדמ ףותיש) ףסכו
 .(תינמז וב תוספדמ שולש

 היצרוגיפנוקהו הטושפ איה הנקתהה

 העיגנ אלל תרשה לע תישענ היוצרה

 -ב רחב 6 \18882186-ה .המצע תשרב

 בוטה הספדהה תרשכ אופ א08 0

 .תברועמ הביבסל םלועב

 6 80% יננוכ

 ויקה ךובמב
 ג ,םילוקוטורפה יוביר

 ,תרושקתה תויזכרמו

 ה תוירושיקה םולח תא

 ורבח יתש .אצומ אלל

 זה וניבה \א15-ו \5

 כה תא חתפל קיפסמ

 : תרושקתו תוירושיקל

 גשפ םע םייגולונכט

 פהבו הנקתהב

 ! תוכרעמ .ג.א.מ תרבח

 תא בלשל הנורחאל

 וניא קלחכ תורבחה

 | םיתורשהו םירצומה

 (ספדמ ךתושרב .הלש

 : 0זסזוסז וא 17
 בגיסיטרכל תונורתפ

 בולישל םיינוציחו

 שקת תותשרב

 61027 ביבא-לת 2857 .ד.ת

9 9 
 ומ"עב רדייל תוכרעמ / ְו

 ,תובייחתה לכ אלל ,לבקו ב"צמה היולגה תא אלמ

 .ךלש רזיילה תספדמ רובע יתנש תורש הזוחל העצה

 לוב קיבדהל אנ

 דובכל
 .ג.א.מ

 א
 מ"עב רזייל תוכרעמ

 רזי 0עו
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 6סאואוטאו6זוסאפ

 םוחתב הליבומ הידבשמ .גאו8 תרבח
 לש םירקי אלהו םיליעיה תונורתפה
 .שומישל הלק ךא תמכחותמ תרושקת

 אופ 5 0
 תא ךפוהה תודימ ןטק הספדה תרש
 תכמותה תשר תספדמל ךלש תספדמה
 -ה תביבסב םינוש םילוקוטורפ רפסמב
 הספדה רשפאי \ק5 530-ה .םווטח
 ,ואסש6|| אסוווהז6 ץירמה בשחמ לכמ
 .1.גא 56זצ6ז וא 1/0 או
 תרשפאמ םיבר םילוקוטורפב הכימתה
 ,שא[]א תוכרעממ ,תינמז וב ,הספדה
 תידיימ הנקתהה .05/2-ו 6 ,שוטניקמ
 תספדמה לש תיליבקמה האיציל רוביח -
 השורדה הנכותה לכ) הצר תשרהו
 .(רצומה ךותב הנועט

0 5 25 
 רצומה .₪וה6זחס| תשרל הספדה תרש
 ךתושרבש רזיילה תוספדמ תא רבחמ
 ךיסא6ח תשרל 650 םגד) ווטש תשרל
 םילוקוטורפ רפסמב הכימתה .(!וחַפ
 ,וצסש6|| 1\ט(\צהז6-מ סיפדהל תרשפאמ
 ך6ק/ןק ,1.גזא 50 1 את
 רצומה .תינמז וב .אָקְכ6 ₪61 |א -ו
 (4000 טק דע השיג בצק) ןמז ךל ךסוח
 דע רוביח ,תשרב תוספדמ ףותיש) ףסכו
 .(תינמז וב תוספדמ שולש
 היצרוגיפנוקהו הטושפ איה הנקתהה
 העיגנ אלל תרשה לע תישענ היוצרה
 -ב רחב 6 /1ג882186-ה .המצע תשרב
 בוטה הספדהה תרשכ \אופ 5 20
 .תברועמ הביבסל םלועב

 61 אסא יננוכ

 רומשל
 לע

 ..:השקה

 דורשל דציכ
 תוירושיקה ךובמב
 םילבכה יגוס ,םילוקוטורפה יוביר
 ךופהל לולע ,תרושקתה תויזכרמו
 ךובמל האלמה תוירושיקה םולח תא

 תוליבומ תורבח יתש .אצומ אלל
 אלש תונושאר וניבה /\או5ר /\7
 ינכטה ןורתפה תא חתפל קיפסמ
 חתפל ךירצ - תרושקתו תוירושיקל

 תונורתפ ובלשיש םירצומ
 תוחונו תוטשפ םע םייגולונכט

 .הלעפהבו הנקתהב
 הטילחה רזויל תוכרעמ .ג.א.מ תרבח

 יתש ירצומ תא בלשל הנורחאל
 וקב ילרגטניא קלחכ תורבחה
 םיגולונכטה םיתורשהו םירצומה
 ,((החסה תספדמ ךתושרב .הלש
 ןווגמ ונל - 0101!וסז וא הק
 םיימינפ םיסיטרכל תונורתפ
 תספדמה בולישל םיינוציחו

 .תרושקת תותשרב

== 
 אפי (יסאו קו דיה סו(. א

 הינרופילק ,5טחחץ+ה!6-מ \ 57
 תוירושיק ירצומב החמתמ ב"הראב
 םיבשחמלו תשרב תינגורטה הביבסב
 .םידיחי

 בצע

 לש הנקתהל חונו טושפ ,ריהמ ףותיש
 -ה .םיבשחמ רפסמ לומ תדדוב תספדמ
 הנומש דע רבחל רשפאמ !ו\/""
 תספדמל ,תינמז וב ,םינוש םישמתשמ
 .דואב 115,200 לש תוריהמב תחא רוזייל
 שוטניקמ ,ק0-מ הספדהב ךמות רצומה
 .תוימוקמ תותשר לש םיתרשו

 א
 ,םיימינפו םיינוציח ,םירבחמ תחפשמ
 תוספדמ ןיב ידיימ רוביח תרשפאמה
 תותשרל תיליבקמ הסינכ תולעב
 א ד -ו ךסאסה םוחפ , םוווטחוס\

 ב

 תא הנקמה םדקתמ תספדמ ףותיש
 אלל יליבקמ לבכ לש תוריהמהו המצועה
 הזכ לבכ לש םירטמה תשמח תלבגמ
 םימרוגה לכל הריהמ השיג רשפאמו
 .1ןק [ 456716 תחפשממ תוספדמל תשרב

 5אהק-וו

 תחא תספדמל םיבשחמ םירשע דע רושיק
 דחא טלקמו םיריעז םירדשמ י'ע
 ןיא .ןופלט לבכ י"ע םירבוחמה (תספדמב)
 ! רידא ןוכסחהו תרושקת תשרב ךרוצ

 ה ב רוה לה 2

 יה רי הוז

 לו פוס ןלופכ

903-5607 |27 

 (עובירב א ןמס) יתנש תורש הזוחל העצה ,תובייחתה לכ אלל ,לבקל ינוצרב ₪

 .ג.א.-
 "עב רזיינ תוכרעמ

 הכימת ,תורש הזוח
 :תרצותמ רזייל תספדמל םינוקיתו

 15 , ג קק16, (<>8חסה
56510 1 
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 "עב רדייל תוכרעמ
 ,תובייחתה לכ אלל ,לבקו ב"צמה היולגה תא אלמ

 .ךלש רזיילה תספדמ רובע יתנש תורש הזוחל העצה
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 החנה 50% דע

 לוב קיבדהל אנ

 .הגוצתמ םיקהרוסו

 כונני  80% 61

 עבצה תניפ

 - 018 0 כ
 םייקסע םימושייל עבצה תספדמ

 עבצ תספדמ 8 210-ה
 ךםסזווהה| \\ בא 178ה5/0ז תיגולונכטב
 תספדמל םיבר םיחמומ יניעב תבשחנ
 ינקירמאה ןוחריה .המוחתב הליבומה
 רוס 016104 [סז \\וח0 ספ 6

 עבצה תוספדמ ןיב האוושה ךוע
 -ל  קינעהו םייקסע | םימושייל
 - ראותה תא ו 210
 .המישרה שארב 107 טו

 >> תספדמה | תוידוחיי
 ק0%%6671ק1 רבירדב

 עיתפמש 1.6צ6| 1

 ולש עבצה תונוכתב

 סופדל םיחמומ םג
 -ה תועצמאב | .ינועבצ

 סיפדהל ןתינ 0 20
 ,ימרט ריינ) 44 לדוגב ריינ לע םיכמסמ
 -ב (רזייל תוספדמל ליגר ריינ וא םיפקש

 יעבצב הכימת ךות םיעבצ ןוילמ 6
 ףסונב ,תכמות תספדמה .ץז06
 םג ,ק05150זו06 [.6%6] 1 המ0 2 -ל

 .300 0קו לש היצולוזרב ,1ק-61.9-ב

 [וכ/\6 2

00 

 השדח עבצ תספדמ הגיצמ .ג.א.מ

 .43-ו 44 ימגדב ?זוחו6 (קווסח -ה

 וטופ תוכיא תוקיפמ תוספדמה
 עבצ תונומת לש תוכיא) תיטסילאיר

 .ע6-5טפ תיגולונכטב (יעוצקמ 'חותפמ

 ₪186 ,ק6-ל תורשקתמ תוספדמה

 תורכה ריחמב תועצומו 51067ת61 תשרו
 .הזרכהה לגרל

 הגוצתמ םיקרוסו תוספדמל החנה 50% דע - ! עצבמ ! עצבמ ! עצכמ

 : ₪ יקרוס
 תדחוימ תוניא

 דחוימ ריחמב

 ומ קדבח תרצותמ
 ב"הראמ 166

 .םישרהל הכישממ

 יקרוס תא תכפוה קשממה יסיטרכ ןווגמל תיתועמשמ תפסותו םירצומה וק תבחרה
 .ילארשיה קושב דחוימב םייבטקרטאל ג
 תא הנורחאל הגיצה ,\\/8 ך60וחסוספע לש תידעלבה הגיצנה ,רזייל תוכרעמ .ג.א.מ
 .םיינחלושה םיקרוסה םוחתב הישודיח

 םיבשחמה ישמתשמ ללכ רובע ינחלוש קרוסל ילאדיא ןורתפ הווהמ ,\\/ א 6600 -ה

 אלל ריחמב החילצמה 8000-ה תרדס לש תונוכתה ברימ תא עיצמ קרוסה .םיישיאה

 לש היצזימיטפואל הנכותו 1'ואאוח טרדנטסל תומיאת ,שוטניקמלו 6 ל רוביח :תורחת
 הנקמה \/ 8 י"ע חתופש ידוחיי עונמ לע ססובמ 8 6600-ה .הקירסה ךילהת
 תגשומ 1 60: לש םיחורמב 1.200 00: דע לש תויצולוזר .600 6קו לש תיטפוא היצולוזר
 256) ןבל/רוחשבו (םיעבצ ינוילמ 16.8) עבצב לעופ קרוסה .היצלופרטניא תועצמאב
 .(רופא ינווג

 -ו 05 יבשחמל תדעוימה ,השדחה 4/8 ה0ז0508ת תנכות הנומתה תא המילשמ
 ךרד ,המצע הקירסה םצעמ -תילמיטפוא הקירסל ללוכ ןורתפ הנקמהו ,\/וח0סו\
 .בשחוממ ןויכראב ךמסמה לש הרימשו הסיחדל דעו האצותה תכירע

 שוטניקמל וא 6 -ה תביבסל םירשוקמ ,הלועפב /\\/8 יקרוס תא תוארלו אובל יאדכ
 תומגדה םאתל ןתינ .ביבא-לתב ינמחנ 'חרב רזייל תוכרעמ ג.א.מ לש הגוצתה םלואב
 .03-5600650 ןופלטב

 רזייל תוספדמל תורשה יריחמב תיתועמשמ הדירי

 תורשה זכרמ .ךכל תלגוסמ רזייל תוספדמ לש הזכ בחר ןווגמב תכמותה הדבעמ קר
 תיזכרמה הדבעמל הנורחאה הנשב ךפה רזייל תוכרעמ .ג.א.מ תרבח לש תוספדמל
 ,(0א15 - תוספדמ לש בחרנ וקב תוחמתהה .זכרמה רוזיאב רזייל תוספדמב לופיטל
 ךוסחל רשפאמ 13516\1.8567ז -] ,5(הז ,0)2701ת ,03תסה ,117 ,ג 6
 םיתורש לש בחר ןווגמ תקפסמ הדבעמה .לבוקמהמ רצק הבוגת ןמז הנקמו תויולעב
 ןוקית ,םילכתמ םירמוח תריכמ ,תשרב תספדמה תנקתה ,השיכר ירחאו ינפל ץועי =
 הדבעמה .תונשוימ תוספדמל 17806 -1ח תואקסע עוציבו חוקלה תיבב וא הדבעמב
 ,הכימת יתורש תקפסמו םייטרפ תוחוקלו םילודג םיפוג םע תורש יזוח לע המותח
 לכ אלל תורש הזוחל ריחמ תעצה תלבקל ססקפ .חוקלה תיבב םג תורשו ןוקית
 .תמדקומ תובייחתה
 03-5601327 :סקפ 03-5605187 :לט ביבא-לת 46 ינמחנ :תורש תקלחמ

 הנכשמל 1.4.94 -ב תרבוע םילכתמ םירמוחל רטנס .ג.א.מ
 :0ק0פ5פ ,2 :לט .א'"ת 17 הדנבל 'חרב חוורמהו שדחה
 ו! יאלמה לכ לע םיעצכמו תוחנה החיתפה לגרל .9

 !רקבל יאדכ

 (א15 חט זןוט (15\0 |טטס הס וז 685 01 0015. חט. חטשו51טז6 ו וס 0.5. 7% 8 א סו



 רוטילקת לע הביתכ

 סיננוכ - 60 ימשר ריחמב תיטסרדה הדיריה

 לע עדימ טילקהל סילגוסמה סידחוימ

 תורבחש ךכל האיבה - 60-8 ,דחוימ סוידמ

 בוכריאל סוידמ רוטילקתב תואור תובר

 -הל קר אלו עדימ לש תימינפ הצפהלו עדימ

 לש תונורתיה .םיירחסמ םירתוכ לש הקפ

 אוס גוסמ יטפוא קסיד ינפ לע 60-80א]

 -כו הקיחמ רשפאמה גוסה ,יטפוא-וטנגמ)

 -עפ לש בר רפסמ קסידה לע שדחמ הבית

 :השולש סה (סימ

 קסיד .סוידמה לש תיסחי ךומנ ריחמ %

 .או0 קסיד ריחממ שילש קר הלוע 8

 -וכש תורמל .האירקה ןנוכ לש ךומנ ריחמ <

 ירוטילקת אורקל קר לוכי ליגר 00-אסאו ךנ

 אל איה הביתכ תלוכי םיבר סירקמב ,8

 -ישר תוציפמ תובר תורבח ,לשמל .תיחרכה

 -וקנ לש לודג רפסמל תוכורא תויגולטק תומ

 הריכמה תדוקנב שמתשמה .הריכמ תוד

 -הל לוכי אוהו הביתכ תלוכיל קקזנ וגיא

 .לוז סס אסא[ ןנוכב קפתס

 תוחפ אוה 62 א0א  ןנוכ לש ריחמה +

 .א0ַ ןנוכ לש ריחמה עברמ

 לע שדחמ בותכל תלוכי-יא לש יןורסחייל

 -הל םיצור רשאכ סוצע ןורתי שי רוטילקתה

 .הגגשב וא ןודוב ונושי אל סינותנש חיטב

 61 תסא  יננוכ

 -יתכ תלוכי וב סוחת אוה ,דחוימב ,בוכריא

 .טלוב ןורתי איה הקיחמ אלל הב

 5000 דע 4000-ב סויכ םירכמנ 60-8 ימשר

 ינפל לש ריחמהמ עבר ךרעב ,הדיחיל רלוד

 תא קידצמ םשרה הזכ ריחמב .יצחו הנש

 הלוע הניא תיתנשה הקופתה םא סג ותשיכר

 תצפה לכ תובר תורבחב .סירוטילקת 200 לע

 -ענ תוריש יפינסל וא הריכמ תודוקנל עדימ

 -הש ךכ ,םיקתוע לש רתוי לודג רפסמב תיש

 -על ןושארה סויב ותשיכר תא קידצמ סשר

 ןיא סינותנ ןוסחיאל סוידמכ םג .הדוב

 -וכ .ריחמל-חפ) סחיב סירחתמ רוטילקתל

 תוחפב סירכמנ 61 אס0א1 לע םיירחסמ סירת

 ריחממ תוחפ יאדוובו ריינה תואסריג ריחממ

 6]ג-א גוסמ םירוטילקת .םיטקסידה תסריג

 -הל םירצוימה םירוטילקתהמ רתוי םירקי

 טייבהגמל ריחמה ןאכ םג לבא ,תינומה הפ

 לע ןוסחיא .טנס 3-מ תוחפ אוה ןוסחיא חפנ

 םיקסיד לעו 20 יפ תוחפל הלוע סיטקסיד

 -גמ סיטרס לע ןוסחיא .30 יפ ךרעב סיחישק

 אוה ריחמה לבא ,רתוי לוז תויהל לוכי םייטנ

 .עגיימו ךורא השיג ןמז

 הריחבה ןוירטירק

 דומעל סיננוכה לע היה תוניחבל סנכהל ידכ

 :רתויב תויסיסבל תובשחנ סויכש תושירדב

 -ותנ בצק לע םירבדמה ,א1ק0 1.661 1 יטרפמ

 תסמעה ךות הינשל 150% לש עצוממ סינ

 -ימ זוחא 40-מ רתוי אלב יזכרמה דבעמה

 סיליגר וידוא ירוטילקת תניגנ רשפאל ,ותלוכ

 עבוקה ךיראתב תירחסמ םסיקוושמ תויהלו

 -דב םידמועה סיננוכ ,השעמל .(1993 ףוס)

 טעמכו םינשוימל םיבשחנ רבכ ליינה תושיר

 -מל ושגוהש הלא בורו - קושב םימגדה לכ

 אויש רתוי ינעבותה טרפמב סידמוע - סינחב

 300%; ,לופכ סינותנ בצק לע רבודמ הוב .2

 .דבעמה לע זוחא 60 לש יברימ סמועו הינשל

 וקפתסה 3 קר הריקסב סיננוכה 26 ןיבמ

 | שצש| 2 גוסמ םה ראשה לכו תיסיסבה המרב

 -אר הנקסמ .תוחפל ("תוריהמ ילופכיי וא)

 ןנוכ שוכרל סויה ןנוכתמ התא סא :הנוש

 -ותה .הליגר תוריהמב קפתסת לא 6-א0א]

 -ופכ תוריהמל תפס

 ךרעב איה הל

 העקשההו %

 -יבב םג תיאדכ

 יאדוובו סיעוצ

 קפוא תקחרהב

 .תונשייתהה

 סיננוכה 23 יב

 ,תוריהמה | ילופכ

 רקיהו רתויב לוזה

 תואב וכז רתויב

 לנוס לש 60-33 סגדל .ייסיכרועה תריחביי

 -בו בייהראב רלוד 270 לש ןוריחמ ריחמ

 .רלוד 210-ה תוביבסב וגישהל ןתינ תויונח

 אל ולש דחוימה סאתמה סיטרכש תורמל

 -יבה ,8681 םאתמ לש תושימגה תא קפסמ

 .תיתימא י"האיצמי" ריחמהו םיריבס םיעוצ

 6 יפ ךרעב תויונחב הלוע ץוסאוגטא לש ןנוכה

 הכז אוה םגו (רלוד 2000-מ רתוי ןוריחמב)

 סיהובג סיעוציב תוכזב 'םיכרועה תריחבייב

 תפלחה ןקתמו (הינשל 6008 ,א4 תוריהמ)

 .ילרגטניא (10א8ִמסא) יטמוטוא סיקסיד

 -רה סוקמב הכז ,[אא1-604א םגד ,הז ןנוכ

 <למומה אוהו סיעוציבה ינחבמ לכב ןושא

 .רתויב בוטהמ תוחפב קפתסמ אלש ימל

 -סב םירישכמה ןיב רתויב לבוקמה םזינכמה

 לופכ סזינכמ 1051118 תרצות אוה הריק

 .םיננוכהמ 9 םישמתשמ וב ,לוז אלו תוריהמ

 -יפ תרצות םה סירחא םיירלופופ סימזינכמ

 .א1[זצשאוו-ו ספיל

 הידמיטלומ ינחבמ

 לש צו416%\ תא הנשה ונפסוה ונלש םינחבמל

 הנכותה תליבחב לולכה | ,טפוסורקימ

 ווחא תא קדוב הז ןחבמ .אוטוווא!66ו 16%

 סינותנ עוניש יייע סרגנש 0ע0-ה לע סמועה

 ןמז ונקדב ןכ .יברימ בצקב ןנוכה תאמו לא

 32-ו 8 לש ,םילודג הנומת יצבק לש הניעטה

 הניגנו םינותנ ידסמב שופיח ינמז ,טייבהגמ

 סיננוכה לכ .םיליגר הקיזומ ירוטילקת לש

 הלאו 1 המרב א[י6 יטרפמב תולקב ודמע

 -ויה .2 המרב סג "תוריהמ ילופכייכ ורדגוהש

 בשחמל םירבחתמש הלא סה ללכהמ סיאצ

 שישה
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 קיפאל רישי רוביח סוקמב ,ירוטה רעשה ךרד

 ראווצ .5051 וא םאתמ סיטרכ יייע תכרעמה

 .ןנוכה אלו רעשה אוה הז הרקמב קובקבה

 רוביח רשפאמ ירוט רעש ךרד ןנוכה רוביח

 דדונש ימל הבושח הנוכת ,םיריהמ קותינו

 -תה לכב לבא ,וידיב ןנוכו בשחמל בשחממ

 .וז הטישמ ענמהל יוצר העובק הנק

 םיעיצמ תוריהמ ילופכ סיננוכ ,יללכ ןפואב

 סיננוכל סחיב תיתועמשמ סיבוט סיעוציב

 -ומ תונשייתה סיזוח וליפא ונחנא .םיליגר

 יאדכ אל סויכו םיליגרה םיננוכה לש תצא

 סיננוכה תשולש ,ןכ לע רתי .םהב עיקשהל

 סיננוכמ רתוי םילוז סניא הניחבל ועיפוהש

 קר אל סיאור לדבהה תא .תוריהמ ילופכ

 150א8) הפוצר סינות) תרבעה בצקב

 ידסמב שופיח ינמזב סג אלא (300%א8 לומ

 השיג ןמז אוה עבוקה רטמרפה זאש ,סינותנ

 ןהב ,הידמיטלומ תוגצמ תניגנבו ,יארקא

 -יוה בצקב דומעל לגוסמ אל יטיאה ןנוכה

 -קת ןגנל סילגוסמ סויכ סיננוכה לכ .ואד

 פע ,ייסודאה רפסייה יטרפמ) וידוא ירוטיל

 ףא לבא (רוביצב סיעודי סהש יפכ ,%

 ןנוכ לש לוקה תוכיא תא גישמ אל סהמ דחא

 .ליגר יתיב וידוא

 0 עשתה *
 - םיבועחמל [דבמ] םייביטקרטא םייוםינ ! שדח

 .חוע'גנו קבא 'נבמ בועחמה לע םיניגמ םג| םיבי'מ םג

 .םינוש םיעבצבו חובר חודילב

 2 תסא יננוכ

 -טה תוריהמל הכפה הלופכ תוריהמש רחאל

 -ובג תויוריהמ לע תורחתה הלחה ,תיטרדנט

 ןנוכ סע קושל האצי א₪6 .רתוי דוע תוה

 עבורמ ןנוכו (אשווופקוח א3) תוריהמ שלושמ

 סינותנ תרבעה תויוריהמ סע ,(א4) תוריהמ

 .המאתהב ,הינשל טייבוליק 600-ו 450 לש

 תרבעה בצק תורמלו א3-ה קר עיגה ןחבמל

 דחוימב ןייטצה אל אוה רבגומה .סינותנה

 ריחמה .הידמיטלומ-תניגנב וא עדימ שופיחב

 -ותה תניחבמ קדצומ אל ,בייהראב רלוד 5

 וריחמ א4 סגד .תשלושמ תוריהמ לש תלע

 תירחסמ ןימז היה אל אוה לבא רלוד 5

 תוריהמה עבורמ ןנוכה .םינתבמה תפוקתב

 רינויפ לש כאאו-604א סגד ,הריקסב דיחיה

 ריחמה לבא םיעוציבה ףולא קפס אלל אוה

 -שמ לש ביצקתה חווטל ץוחמ ותוא דימעמ

 .ליגר שמת

 -הל סילגוסמה ,םירוטילקת תביתכל סיננוכ

 רוייל תרזעב ,00-8 תדחוימ הידמ לע טילק

 ,תובר .תורבחמ םסויכ סינימז ,המצוע-בר

 ןיוחתגס6-\ ינוס ,ספיליפ ,16 ,קאדוק :ללוכ

 -דל רלוד 3,900-ב םיליחתמ סיריחמה אז

 םילגוסמה סימשרל המכ יפו סיטושפה סימג

 סימגדב 6 יפ דע ,הלודג תוריהמב בותכל

 .םימייוסמ

 2 .03-5172011 (תואחמהו יארשא-יסיטרכ)

 ור ההררי וייה

 םינקתה תכובמ

 -ונב שממ לש הכובמ התיה ןורחאה ןמזל דע

 ללחל וחרפוה םינקת ידמ רתוי .םינקתה אש

 התיה האצותהו סיטנסרטניא ידמ רתוי יייע

 ךומנה ףתושמה הנכמב תוזכרתהו לובליב

 הקישנ תתימב וכז רבכש םיטמרופה .רתויב

 0-1 (דנטו טפוסורקימ יייע עצוה) צו8 סה

 הגימא/רודומוק לש 6-7 ,ספיליפ לש

 ,םינטק סירוטילקתל ןקת) ינוס לש אוא16וג-ו

 רסוח .(ייסידייניי הידמיטלומ ימושי רובע

 ,60-אא ןקתב .סלוכ תא גרה קושב השירד

 -אר ןיינע היה ,6-1 ןקת ךותמ הצובק תת

 סיצור סויכ .ךלוהו גומנ אוה סג לבא ,ינוש

 סינקת העבראב הדימע 60.80% ןנוכמ

 :דבלב

 .1 המר (תוחפל) וא 2 המרב אוו6 ןקת <

 תא וילע ןגנל היהי רשפא יכ חיטבמ הז ןקת

 .סיירחסמה הידמיטלומה ימושי לכ

 תפוקת רחאלש ,קאדוק לש 0ו061) ןקת 6

 לש קושה חלפב הפונת רובצל לחה סיסוסיה

 -יאב ₪1.1:-4אַד לש הצפהו תונומת בוכריא

 -ונב רמאמ האר) דואמ ההובג תימוליצ תוכ

 .(יחכונה ןויליגב הז אש

 ידי-לע ץלמומ

 ! םיאבור

 ,הביתכה תנוכמבו תדלקמב הדובעה
 רתוי המיענ ,רתוי הלק התעמ

 -ל תודות רתוי האירבו

 ד
 ססושקעעשגא"לש תידפוטרואה תירכה

 יד בועחמה ישמחשמל הבוח

 \ לבס הז טסרטסיר ילב דובעל
 .תורחבומה סיבשחמה תויונחבו 03-6919444 א"ת 7 סולשה ךרד ,מייצמ לצא גישהל

 :תוינופלט תונמזה .א"ת 3 ןומיר-תג ,סאנו'ג :םיציפמ

 7 כ
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 640006 תונובת

 .50א/% תנכות

 .רטסר/ירוטקו עדימ בוליש

 .תיביטקארטניא רוטקול רטסר תרמה 4

 תנוכת) 5%42 - רטסוה לש וק הצק תסיפת +

 .(הרמהל חתפמ

 .דבלב רטסרה תכירעו הגצה תלוכי

 .רוטקוב תמלשומ הדובע +

 .םינותנ סיסבל תוירושיק

 שמתשמל החותפ תכרעמ
 .6 תפשב תונכת <

 .[118816 ורקמ תפש

 .שמתשמה יייע םילובמיס תפש תרדגה <

 .שמתשמה יי'ע סיטנופו סיווק יגוס תרדגה

 .שמתשמה ידי לע םיטירפת תרדגה <

 תוכרעמל תומיאת
 הא6איס,

 אדסה

 ..גטדס6הס 5צאמא60א][

 6460ז+ תונורתי

 :תלעות תולע סחי

 הדובע תמועל הכומנ תולע ,26 תנכות

 .ם6תססובמ

 :תיתגרדה הרמה

 סאתהב טוטרשה לש תיתגרדה הרמהל תורשפא 4

 .ךרוצל

 :הנכותה תוליעי
 .הלעפהל הלק הנכות +

 .שמתשמה תושירדל המיאתהל ןתינ 4

 :תומיאת

 6, 15 ש[א :סיטמרופב דבוע

 םיירשפא םימושי

 .(018 -ל םיטוטרש תרמה 4

 .מייביתל םיטוטרש תרמה 4

 .תוקלחו סישוג

 .תוינוריע תויתשת +

 .תויפרגופוט תופמ

 .םייסדנה םיטוטרש 4

1 

 62/4 [כ0/0ז6/170060ז "מ

 4518 10 6108 םלועב הבוטה הרמהה תנכות

 םיינדו םיטוטרשו תופמ בושחימ
 םימייקה םיטוטרשהו תופמה לכב שמתשהל ןתינ

 .םיבשחוממ תופמו םיטוטרש תריציל אצומ תדוקנכ

 6/4206 0ז6 תנכות לש תיגולונכטה תונשדחל תודוה

 סיענמנ ,עדימה תרמהו היצטיגידה ,טוטרשה ךילהתב

 סיטוטרש תריציב םיכורכה תואצוההו סיצמאמה

 .םימייק םיטוטרש לש תינדי הטילקב וא םישדח

 ,סימתכומ ,םיטמוקמ תופמהו סיטוטרשה סא םג

 םהב לפטת 6426016 ,הגאד לא - םינשיו סייולב

 .החלצהב

 רטסרה תנומת תבורע
 סישרדנה םילכה תא תקפסמ 6/4126 0ז6 תנכות

 עצבל םירשפאמ ולא םילכ .רטסרל הכירע עוציבל

 העיצמ הנכותה ןכ ומכ .םימתכומ סירוזיאל יוקינ

 (א0888517:61180) "טוטרשה תחיתמ"

 .רטסרה בוביסל תודוקפו

 רוטקול רטסרמ תיתגרדה תרמה
 060//6ז6-ב שומיש לש סיטלובה תונורתיה דחא

 ךרוצ ןיא ,םיבלשב טוטרשה תרמה תלוכי אוה

 וא םיעטקה תא אלא טוטרשה לכ תא רימהל

 תורשורד תורחא תוכרעמ .דבלב תושרדנה תויושיה

 תוכרעמל סיסבכ שמשל ולכוי םרטב האלמ היצטיגיד

 .מייבית תונכות וא 015 אז

 84011-ה הטישב תושמתשמ תורחא תוכרעמ

 תלוכי אלל רטסרה תנומת לש הרמה תועצבמו

 .ופוס דעו ךילהתה תליחת עגומ שמתשמה תוברעתה

 יפלא ליכמה דאמ לודג ץבוק תריציל תמרוג וז הטיש

 אמגודל) ללכ שרדנ וניא לודגה םקלח רשא סירוטקו

 .(םירוטקול טסקטה תרמה

 לווגו עגימ תויועטה תקיחמו טוטרשה תנטקה ךילהת

 6/000ז6 תנכות ולא תויעבמ ענמהל ידכ .בר ןמז

 ...תולוכי יתש העיצמ

 דא סזא6 1

 רוחבל שמתשמל תרזוע רשא המצוע תבר הנוכת

 עגרכ םישרדנה םיווקה סתוא תא קר רימהלו

 רימהל תורשפאה תא דבאל ילבמ ,מייביתה תכרעמב

 .דיתעב טוטרשה ותוא לש םיפסונ םיווק

 .םירטמרפ בוק ידי לע תוחנומ הביקעה תודוקפ

 תרדגה ,איה םירטמרפה ץבוקב שומישל אמגוד

 .סירצונה םירוטקול םיווקה יגוסו תובכשה

 תריחבב בר הלועפ שפוח שמתשמל תנתונ 640006

 םירטמרפ עובקל ןתינ ,הרמהה תלועפל םירטמרפה

 תדוקפ .דרפנב עטק לכל ףאו הפמ לכל סינוש

 ,לשמל תרשפאמו תיטמוטוא יצח איה הביקעה

 תמוצ לכב הנימי הינפ עצבלו םייוסמ וק ירחא בוקעל

 ןמוב .ריהמו לק וניה היצזירוטקוה ךילהתש ,ךכ

 ולש ילאוטסקטה עדימה תא סינכהל ןתינ הביקעה

 ילאוטסקטה עדימה .חיש-וד תלבטב (411%180'ח:)

 רמשהל וא טוטרשהמ קלחכ ןסחואמ תויהל לוכי

 לודומה תרזעב 08/61. גוסמ סינותנ סיסבכ

 .כגו.אא

 102 אג5ד א 8 108 2

 לנותנ תינמז וב רומשל תרשפאמה הבושח הנוכת

 .דחא ךמסמב רוטקוו רטסר

 רוטקוה ינותנו דבלב עקרכ תשמשמ רטסרה תנומת

 .מייביתה תכרעמל שרדנה עדימה תא םיקפסמ

 תרמה םילשהל ןתינ ,וללה תונוכתה יתש תועצמאב

 םישיבכ תכרעמ תרמה :אמגודל .םיבלשב םיטוטרש

 לש בויבה יוק תרמהו תחא הנשב תיפרגופוט הפמב

 .תרחא הנשב וז הפמ

 היצוירוטקו ךילהת תורשפאמ ליינה תולוכיה

 סיצמאמ ,ןמזב ןוכסח ,הרמהב תושימג ,םיבלשב

 .בר ףסכו

 םיבשחוממ םיטוטרש הקוזחת
 ףסואב שמתשהל ןתינ ,טוטרשה תרמה סויס סע

 תמרב טוטרשה תכירע ךרוצל 6466016 לש םילכה

 .בשחמב ותוא רומשל תנמ לע רוטקוהו רטסרה

 וב תונולח רפסמ גיצהל תלוכיה 00)6/1-ל

 לש סיקלח ינשב דקמתהל תרשפאמה הנוכת ,תינמז

 טוטרשה תא סג תוארל תאז םע דחיו טוטרשה

 סיטוטרש ינש תוארל תרשפאמ איה ןכ ומכ .אלמה

 רובע םילוביס טירפת ןולח :אמגודל ,תחא תב

 .ינשה ןולחב גצומה טוטרשה

 תיאמצע טוטרש תנכות
 הכירעו טוטרש תודוקפ לש סלש ףסוא 00/06//6-ל

 שמשל הלוכי הנכותה ךכיפלו (6/1כ) תילאירוטקו

 תדמע :ןוגכ ,םימושי לש בחר ןווגמל תיאמצע הדמעכ

 .יסדנה תונכת תדמע וא טוטרש

 רטולפב טוטרש תנכות
 םירטולפב הכימת תקפסמ 000//6ז6 תנכות

 חישק קתוע לע קיפהל תלוכיה תאו תוספדמו

 .דחי םג רוטקוהו רטסרה תא (ריינ טוטרש)

 ם''עב תויפרגואיג עדמ תוכרעמ 5

 .04-370607 ,03-5237569 ,03-5262159 :'לט
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 םינותנ ןוסחיאל םוידמכ

 םירחתמ רוטילקתל ןיא

 66 ריחמל-חפנ סחיב

66 

 -תב שמשמה 180 9660 ימואלניבה ןקתה <

 .עדימ ירוטילק

 -אה רפסה ןקת יפל וידוא ירוטילקת תניגנ <
 .סוד

 םירוזחמב הטלקה

 תושירדה לע סינוע הריקסב סיננוכה לכ

 תוכיא ,ליעל ונרכזהש יפכ ,יכ סא ,הלאה

 הניגנל דעוימה דויצל סחיב הדורי וידואה

 סילגוסמ סויכ םיננוכה לכ טעמכ .דבלב

 -והש םירוטילקתמ עדימ ףולשל/גיצהל//ןגנל

 הטלקה ירוזחמ רפסמב ונכ

 הבושח וז הנורחא הנוכת .(א101/71505%10א)

 וא 6-8 גוסמ רוטילקתב תופצל סיצור םא

 ,הגרדהב סינבג ,ללכ ךרדב ,הלא .ץפסוססק

 םיפיסומ רשאכ ,סובלא וא ןויכרא ומכ

 .ףסואל הנומת דוע וא עדימ דוע םעפל םעפמ

 יועיש | תשרוד | תפסונ הטלקה | לכ

 יתלביי אוה סוידמהו רחאמו 1850108צ-ב

 סושירה תא קוחמל רשפא יא רמולכ) ייףידנ

 (ןכדועמ סושיר ול ףיסוהל קר רשפא ,ןשיה

 -מה הסריגה תא שפחיש ןונגנמב ךרוצ שי

 ךלש ןנוכה סא .ךירדמה לש רתויב תנכדוע

 שוכרל לכות או01718/5510א-ב ךמות וניא

 העיצמ 60881. תרבח .תאז השועש הנכות

 -קת לע ץחסוססכ טמרופב תונומת תוירפיס

 -מו תונומת 100-כ רוטילקת לכב .סירוטיל

 -תה ללוכ הירפיסל ףסונב .רלוד 50 וריח

 ,ןשי ןנוכל תרשפאמה רזע תינכות רוטילק

 ירוטילקת אורקל ,ותישארמ ךכל דעוי אלש

 גוסמ | סירחא | םירוטילקתו סוס

 אוט סא

 דיחי טמרופ עבקנ אל ןיידע וב רחא אשונ
 תקזחאל ,6\ססצ ,ייהצירמייב שומישה אוה

 יננוכבו םיליגר וידוא יננוכב .רוטילקתה

 רוטילקתה תא םיסינכמ ,םיבר 6-80

 ףלשנ ןנוכה ללכ ךרדב . ןנוכה ךותל סוריעה

 -מל תחתמ .םמורתמ ןוילעה הסכמהו המידק

 םישיבלמ וילע ,בבותסמה ריצה הלגתמ הסכ

 רויילה בכרומ הילע עורזהו ,רוטילקתה תא

 1994 לירפא לארשי 6

 0 ו 0000000000 ]

 6 תסא יננוכ

 ךלהמב תילאידר הענה תיטפואה תכרעמהו

 הלולע תאזה תיזיפה "תוחיתפייה .הניגנה

 -קה שאר לש ןידעה ןונגנמל ךולכל סינכהל

 תא הליחת םישל ףידעמש ימ שי ןכלו האיר

 תרשפאמה ,החוטש הפטעמ ךותב רוטילקתה

 -חב ץירח ךרד ותאצוהו רוטילקתה תסנכה

 ףושחלו ןנוכה תא ףולשל ילבמ ,ןנוכה תיז

 18 ,הריקסב םימגדה 26 ןיבמ .ויברק תא

 .הזה גוסהמ סה

 הלק אל המרופטלב

 אל סןג-אסא-מ האנה ךל קינעיש בשחמה

 התא ןכ סא אלא ,ןשי 41 לכ תויהל לוכי

 -פמ .תיתימא הידמיטלומ תלוכי לע רתוומ

 לבא 386 תוחפל םיבייחמ 1 המר או6 יטר

 ךירצ 2 המר ןוויכל הריהמה הפיחסה רואל

 4865א/25 - רתוי הקזח המרופטלפ לע בושחל

 התאש ןבומכו .תוחפל 0. ךסמו 8א18 סע

 סילוקמר גו ריבס לוק סיטרכל קוקז

 -תל בישקהל ןנוכתמ התא םא תוינזוא)

 שמתשהל הצור התא סא .(דרשמב רוטילק

 יכ אדוו ,הקיזומ תעימש ךרוצל סג ןנוכב

 שי לוקה סיטרכלו וידוא עקש שי ןנוכל

 -המ אצויה תואה תא ןיזהל ןתינ וילא רבחמ

 יצבקל רשקב גואדל ךירצ אל התא .ןנוכ

 -יב טלקומה לוקה רקיע תא סיווהמה ,וא\צ

 ןנוכהמ םירבוע הלא ןכש ,הידמיטלומ ימוש

 -מה קיפא - ןותנ לכ ךרדב לוקה סיטרכל

 .רישי רוביחב ךרוצ אלל - תכרע

 -רל םאה הלאשה לע תעדה תא תתל יאדכ

 ,ידוחי םאתמב דייוצמה ,רתוי לוז םגד שוכ

 ןנוכ דבלמ ףסונ רזבא תרשל לוכי אלש

 שוכרלו רתוי טעמ עיקשהל וא ,60-80-ה

 -הל רשפאמ 58081 סאתמ .ינקית 805[ םאתמ

 ללוכ ,םינוש םיינוציח םירזבא 7 דע ליעפ

 -ואו םייטנגמ םיקסיד ,םיטפוא םיקרוס

 8081) םינכדועמה 5081 ינקת .המודכו םייטפ

 -וט סיעוציב ךל ונתי (ייריהמו בחריי 5651 ,2

 סא המצע תא קידצת העקשההו רתוי סיב

 ףסונ רזבא וליפא ףוריצל סאתמב שמתשת

 רוביח םיקפסמ םימייוסמ לוק יסיטרכ .דיחי

 סאתמב ךרוצ ןיאש ךכ 60-א0או ןנוכל רישי

 אלמה ינכטה טרפמה תא ררבל יאדכ .דרפנ

 -מה לע םירתוומש ינפל רישיה רוביחה לש

 -פי אל סיעוציבה יכ חוטב אל .ידועיה םאת

 ןנוכב רבודמ סא דחוימב ,הזה ןוכסחהמ ועג

 .רתוי וא תוריהמ לופכ

 -קה קסידהמ עויסל קוקז 62 א0א-ה ןנוכ
 תנכות תאו םירביירדה תא ןסחאל ידכ חיש
 טייבהגמ 2 דע 1 וחקי הלא .טווינהו שופיחה
 -מב דחוימב ,םיבר םירקמב לבא ,דבלב
 -ויל קקדזת ,םיטקפאו ואדיוו יריתע םיקחש

 -הל ידכ קסידה לע םייונפ טייבהגמ 10-מ רת

 .התראפת אולמב הידמיטלומה תא ץיר

 6 קסז13-סזועט 1

 לופכ אוה .ייאשיניי ןנוכ אל הז ,םשה תורמל

 הדימב רקי םג לבא םיעוציבב קזחו תוריהמ

 5850 ,ןוריחמב 51050 :עצוממהמ תי תועמשמ

 -ונ סיבוטה םסיעוציבה .(בייהראב) תויונחב

 56%1-2 סיטרכו הבישוט לש סזינכממ םיעב

 -מב ודמע אל סה סג לבא ,[יטוטז6 [)סחובוח לש

 לש הנחבא) ןחב ריהמה הידמיטלומה

1 
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 60 אס0א-:ה זכרמ
 :גיצמ ,לארשיב לודגה
 תויעוצקמ הידמיטלומ תוכרע 5

 טפוס וומשפ 16 8 00815

 :תיטיפב הכרט ו
 עצבמ יריחמ אטסוס ושגעס 164185 לוק סיטרכ *
 קה וה הוק  .הליפכ תוריהמ םע קאאאפסאוס סס חסוט ןנוכ *
 ה'ש 150ם -ו הבד : .המגדה ירוטילקת 2 *

 חיש 2200 -3 הכר % ש"י יקחושמ א !ועל .2 2

 םימולשת 4 -ב - הטסוס \צגטפ 16 אופק לוק סיטרכ *

 1 ץ | * ק .הלופכ תוריהמ םע קגא48סאוס 00 חסוו ונופל

 צץ .תוינזוא ,ןופורקימ ,םילוקמר ,קיטס יו'ג *

 =-15-3, 208% :םירוטילקת 5 *
 וחסא פשוא, השפסו 45501, ססהדוה8דהה

 =ש :שעואש(כ/5 ירחושל .3
 ילמלכ 4 גטסוס וצאשש 16 4185 לוק סיטרכ *

 רוה - .הלופכ תוריהמ םע קגאאפסאוס ספ חס ןנוכ *
 - - ,תוינזוא ,ןופורקימ ,םילוקמר *

 עסוספ הפס0ס6אוזוסא תנכותו

 אווסהספס;:ד פססאפ₪ו = 93, :םירוטילקת 5 *

 רסו

 ַפ "א 6 אאצס סו וצו6 , \צוא סו אזוצעא , 6055 ₪1 הזואטש ו, צעוצ קטפו ופה.
 .תלבגומ עצבמב תוכרעה תומכ * /

 בונוס
 וסט ו₪ל[9ב [1ופמ בוטה - 'אדכו 'תוכ'א לוק טימרכ

 5 שש //78/' 71/2/7700 לקה

 + פו 0 8 8/7 לוק 'עיטדל
 פן ** ל ₪. ₪0 5708 50960 7

 !9) /תזעז דע

0 5 
 םיינחלושו םיינד: סירנקס 8 002 חס\ לש לארשיב לודגהו ידיחיה זכרמה

 דא \\/32 יססובמ [5/ - רצו 8 םייפרג םיציאמ 9 =םצשופוסאב תרבח לש |

 - כ 2 רהה 02 0 ה רורש לכזה 7
 / 0 ל 2 29 שכ-כ2דכסכל % נא /1] /

 משירפ יח שורה זורר
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 15 לש בצקבו תויביס 8-ב ,םילסקיפ 0
 3 לכמ 2 טעמכ וטימשהו (הינשב תונומת
 -עו אלמ דועיתהו הטושפ הנקתהה .תונומת
 תגתג|!6.10-565[ סאתמ ףיסוהל ןתינ .ריש
 -רה סאתמה תא ףילחהל וא קטפדא תרצות

 ךסב .א(64 םאתמ וא תויביס 16 םאתמב ליג
 .רקי יד לבא ,ער אל טלחהב :לכה

6 6 
 ו תאוטווגפקח 6 6וואסא 5

 5965 (851ו8160) = 5725 (651/ו08160)

 תווצקה ינש תא ספות ןונייצ לש סיננוכה גוז 88 !ווזפטחוו !/וווטטחוו 5 08 א ב

 סגד :וניכרוע לש תוצלמהה סורטקפסב

 תוריחביימ דחא אוה תוריהמה לופכ 5

 יתוריהמ-דחה 625435 סגד דועב ייםיכרועה

 תויונחב הלוע ןושארה .הרקי הבזכא אוה

 ינשה וליאו םינייוצמ ויעוציבו רלוד 370-כ

 ןנוכהמ רתוי 30%-כ סהש ,רלוד 290-כ הלוע

 סגדב ןכל זכרתנ .תוריהמה לופכ ינוס לש

 -יה םיננוכה תשולשמ דחא אוה :5

 ילבמ הידמיטלומה ןחבמ תא ורמגש סידיח

 -יחה ןחבמב ינש עיגה אוה ,הנומת ףא דבאל

 רהמ - םיצבקה תנעטה ןחבמב ישילשו שופ

 -סמ ןונייצ .תוריהמה שלושמ אמס-המ רתוי

 ,םירתוכ לש האנ הליבח סע רורצ ותוא תקפ

 תשדע יוקינל קסיד ,תיפרג הלעפה תנכות

 -יא :ולש דיחיה ןורסחה .אלמ דועיתו רזיילה

 ירוטילקת תגיגנ לש דיקפתב הבולע לוק תוכ

 .סיליגר וידוא

40368 6008-1900 6 

 התא םא קר תקדצומ הו ןנוכב הריחבה

 -מב וריחמ .חכשנה 60-1 ןקתב הכימת שפחמ

 (תויונחב 800-כ) רלוד ףלאמ הלעמל ןוריח

 .עצוממל תחתמ הברה ויה ויעוציב תאז לכבו

 תא סימעה אוה ,םישופיחב יטיא היה אוה

 -ומה ןחבמב ,עורג יכהו ידמ רתוי דבעמה

 90-מ תוחפ אל ספסיפ אוה ריהמה הידמיטל

 -קת תניגנב לוקה תוכיא .תונומתהמ זוחא

 -רה סיתוויע םע ,הבולע איה וידוא ירוטיל

 -הו הלקה הנקתהה קר .םייתועמשמ סיינומ

 ,תולופכ .תותלד) חבושמה ינכמה הנבמ

 םיעוקת סיקסיד תאצוהל ןצחל ,קבא סוטיא

 .ותוכזל ודמעי (המודכו

1.6036 602-018 2% 

 לרוק לש סירביירד םע קפוס הזה ןנוכה

 קיפאל קטפדא לש 805812 רקבו (00161508])

 סיחבושמ םיעוציב קיפה הזה בולישה .םזפ\

 ,ןוריחמב 51949 :ירפסוטארטס ריחמו -

 הז ןנוכ לש קזוחה .תויונחב רלוד 1500-כ

 -קה תניעטו שופיחה ינחבמב רקיעב אוה

 ללכבו הידמיטלומ ימושיב הזמ תוחפ ,םיצב

 הכ העא הנקתהה .הקיזומל הנזאהב אל

 199% לירפא לארשי 6

 6 תסא  יננוכ

 .תויוק'ע הונונתה תאוושה 4

 אוטווז5קוח 8

 5360 (651וחו8160)

 א-340ו ז\ 0-0 יי ]
 םמ םםש ₪ םמםש ח₪ 4
 8 13 אז8] 8 וה זט| כו
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 .הריקסב םירחא םיננוכ לש ומכ הטושפ

 קיפא ןיב הרכה תושעל לכ סדוק ךירצ

 -הל כייחא ,גסגקדמס לש סאתמל ₪154-ה

 לכה תא ץירהל זאו סירביירדה תא ןיקת

 -מה קוש לע דיעמ ךילהתה .תחא תכרעמכ

 ףתושמ תשר רזבא דותב :הז ןנוכ לש הרט

 .םימושיה תרש וא םיצבקה תרשב ןקתומה
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 רוביח ללוכ אוה 50512 קשממל ףסונב :אשינ
 רשפאש ךכ ,פ0-ה לש יליבקמה רעשל רישי
 -מל ןחלושה לעש בשחמהמ תולקב וריבעהל
 הרישי הינקב ,רלוד 888 ריחמה .אשינה בשח
 מייע םלשל ךילעש "סנקייה לע דיעמ ,ןרציהמ
 אוה ינכמה ןונגנמה .תוידוחי תונוכת גישהל
 איצוהל החילצה יטרביל לבא ,הבישוט לש
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 סיגרצי רשאמ רתוי םיבוט םיעוציב ונממ

 .סירחא

 התא רשאכ קר םינימז םיעוציבהש ןבומכ

 אל יליבקמ רעשה ,4082 קשממב שמתשמ

 -ומ ימושי לש הדובעה סמועב דומעל חילצי

 -מה רעשל רבוחמ ןנוכה רשאכ .הידמיטל

 וילא רבחל ךל רשאמ ימינפ ייףקעמיי ,יליבק

 -מה רוביחה תא דבאל אל ךכו תספדמה תא

 .20-ה לש דיחיה יליבק

 בס קז000615 13ָפו6ס 60 זס

 שוטניקמל םירזבאה תוינרצימ תחא דוע

 תורחת לש קפקופמה גונעתה תא התליגש
 סג ללוכ ,רלוד 748 ,ריחמה .20-ה קושב

 |אגְץג תרצות יליבקמ רעשל 8651-מ םאתמ

 -מש המ אוה הרבחה תנעטלש ,166מ0|סקץ

 לכ לסחל חילצמשו (ו) םישקבמ 6 ישמתש

 לש ,ומצע עונמה .םיריבס םיעוציבל יוכיס

 -מה םע לבא ,יניצר טסיעוציב אוה ,הבישוט

 -תב סש יא ולחדזה םיעוציבה בולעה םאת

 .הגילה תיתח

 הקיזומה תוכיא יכ רמאי ןנוכה לש וחבשל
 -הה .הטושפ הנקתההו עצוממל לעמ התיה
 התא סא !הז ןנוכב אקווד רוחבל הקדצ
 -יקמ םעו 96 סע ,ליבקמב וב שמתשהל ךירצ
 קשממ סע שוטניקמל ןנוכ רותב) שוטנ
 .(התויב םיריבס םיעוציבה 2

 ו 9
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 6 םיליגר

 וחוסזס 06510ח 50651! םאז5
 60000א

 ,הלש 5681 םאקזטצפ תנכותב העודי אזכ1 תרבח

 -על סינושמו םינוש 8051 ירטבאל תרשפאמה

 הנכותה תא .דחא סאתמ סע הינומרהב דוב

 -מל אשו\/גו6-\ 05/2, 005 תואסריגב אצמת

 סקינוי לש םיטקלאיד רפסמ ,ע6 יבשח

 ומצע ןנוכה תא סג .שוטניקמל 5ץ5וחו 7-ו

 -מש ,הלש יטרדנטסה זראמב הרבחה הזרא

 -יב .הז יבג לע הז סירזבאה רושריש רשפא

 הובג ריחמו הלעמ לוק תוכיא ,םיבוט םעוצ

 -חה לש םינייפאמה ראש סה (רלוד 1339)

 ! או6] לש ןורתפב אקווד רוחבל יתמ .הליב

 לש תירלודומה השיגה תא תצמיא התא סא

 טרס ,חישק קסיד יננוכ סג תללוכה ,הרבחה

 לכ .דועו םייטפוא-וטנגמ סיננוכ ,ז1 יטנגמ

 -והו הז לע הז םישבלתמ הלאה םירזבאה

 תניחבמו תינכמ הניחבמ תחא הדיחיל םיכפ

 .8081-ה קשממ

 !וח;6זס 50טוסחפ 0%

 ,יתוריהמ-דח :סיננוכ ינש ונל החלש וז הרבח

 וריחמש ,תוריהמ-לופכו ,רלוד 449 וריחמש

 ךרד השענ םהינש לש רוביחה .רלוד 9

 רשפא-יא שחנל לקש יפכו ,יליבקמה רעשה

 -יפא .הידמיטלומל םייואר םיעוציבל תופצל

 -אה ויה סה האירקהו שופיחה ינחבמב ול

 (1וז₪8) יפרג \בוק לש הניעטה ןחבמב .סינורח

 -הל וחילצה אל ללכב סה 60-8 רוטילקתמ

 וסהלש ירקיעה ןורתיה .המישמה תא םילש

 ךכ ,א6 סאתמ ללוכ גייק 2.2 .ךומנ לקשמ

 .תגשומ תודיינ לש הרטמה תוחפלש

 א6 (וטווהפסוה 38, 84, 6

 תא וחתפש הלא ויה ;זטווגפקוה יננוכש תורמל
 רבכ סה ,תוריהמה שולישו תלפכל ורימה
 ילופכ סה 84-ו 38 סימגדה .םיפולאה אל
 תוריהמ סע ןושארה אוה 3%6 סגדו תוריהמ

 199% לירפא לארשי 6

 (21כ א0א יננוכ

 לש בחר חווט םישרופ סה דחיב .תשלושמ

 -יפה סע הקיספה א:6 .סיריחמו סיעוציב

 -סמ סויכו "ןוריחמ ריחמיי תארקנה היצק

 ךכ ."ךרעומ קוש ריחמיי ןייצל קר המיכ

 םגד ,רלוד 360-ב ךרעומ 38 סגדה יכ אצמנ

 725-ב ,3%6 ,רתויב שדחהו רלוד 560-ב 4

 (תויביס 16 ,ריהמ 8651-2 סיטרכ ללוכ) רלוד

 .והשמ סיבזכאמ ויה 3א6 סגד לש םיעוציבה

 אוה ,הינשל 445% ,םינותנה תרבעה בצק

 -יב וולתה אל וילא לבא ,םישרמ טלחהב

 תניעטבו יארקא שופיחב סימאות סיעוצ

 סינותנה בצק לש ןורתיה תא .םילודג םיצבק

 ,הידמיטלומ ימושיב רקיעב סיאצומ הובגה

 -יא .תונומת רפסמ ייוספספתהיי סש סג לבא

 סימגדה ינש .המישרמ אל איה סג לוקה תוכ

 שי לבא תוריהמ ילופכ סה הריקסב םירחאה

 ירקיעה ןורתיה .םויכ סהמ םיריהמו סיבוט

 תונעטנ תוללוסל היצפוא אוה 38 סגד לש

 בוט ןורתפל ותוא השועש המ ,(רלוד 65)

 תוללוסה סע לקשמה וליפא .האלמ תודיינל

 .גייק 1.4 קר ,הבוטל עיתפמ

 שחווזס5 115 000206, 5

 -ומ אל תורשפל ךתוא םיבייחמ הלא סיננוכ

 לבא ,תוריהמ לופכ אוה 6א1206 סגד :תוקדצ

 קשממ 6א1215 םגדלו ינקית אל קשממ סע

 לש קוש ריחמב .יתוריהמ-דח אוה לבא ,1

 -יבה .הלא תורשפל הקדצה ןיא רלוד 300-כ

 לכב דואמ םיבוט סה 6א1206 סגד לש סיעוצ

 הנחבאב הידמיטלומה ןחבמ ללוכ ,םינחבמה

 -וא םיעוציב הארה 6215 סגד .ההובג

 קוסח66סז 0811-6048

 -תב רלוד 1300 דע 1200) הזה רקיה ןנוכה

 תוריהמב תואנתהל ןושארה קר וניא (תויונ

 ףילחמ ללוכש ןושארה םג אוה ,4 יפ הלופכ

 - אוזאו-נטאמפסא ןיעמ - ימינפ םירוטילקת

 .תיטמוטוא הפלחה סע םירוטילקת 6 ליכמה

 דרפנ ןנוכ אוה רוטילקת לכ הנכותה תניחבמ

 ךכ ,(005 תירפיסב ותוא תנייצמ הנוש תוא)

 -קת הזיא לע קייודמ סושיר רומשל ךילעש

 תורחא םילימב - יתוריהמ-דח ןנוכל םיינייפ

 ,תוריהמה ילופכ סיננוכה לכ ירחא רגיפ אוה

 סיננוכה .תיתועמשמ ונממ םילוזש הלא םג

 אלא ,י'הצירמייב םישמתשמ אל ספיליפ לש

 -תה תא חינמ התא וב ,ףלשנ שגמ סהל שי

 -יב .רותפכ תציחלב שגמה תא רגוסו רוטילק

 סגד .עצוממל תחתמ ויה וידואה יעוצ

 אלה קשממה סא הריבס הינק אוה 6

 .ךל עירפמ אל ינקית



 6 תסא יננוכ

 .סושי הזיא אצמנ רוטיל

 ותוא התכיז הז ןנוכ לש ההובגה תוריהמה

 אל תאטבתמ איה .י'סיכרועה תריחביי תואב

 השיג ןמוב סג אלא ,הובג סינותנ בצקב קר

 קר .סילודג םיצבק תניעטלו סישופיחל ריהמ

 הלפנ האצותה םסינותנ דסמל תיארקא השיגב

 תוכיא .(רביירדה תא סישאהל) עצוממהמ

 בבר אלל התיה הידמיטלומ לש הגצהה

 וניא םיטקסידה תפלחה ןונגנמ .תורחת אללו

 -עמ יד ןה הפלחהל תוינש 13 ,ויד ריהמ

 תויטיאה .עגפ אלל דבע אוה לבא ,תונבצ

 שמשל דעוי אל אוה יכ תרמוא סג הפלחהב

 ןורתפכ לבא ,הלודג תשרב 60-80 ביכרא

 ול אוצמל השק ןטקה דרשמל (תיסחי) לוז

 .םירחתמ

 קןסא(סז 8
 ₪0שט!650660 5

 תינרצי 16881, לש שדחה סשה אוה !י!טאוסז

 -מה תא הכישממש ,01-אסאו יננוכב הצולח

 ."סיכרועה תריחבייב תפסונ הייכז סע תרוס

 לופכ אוה ,וילע דיעמ ומשש יפכ ,הזה ןנוכה

 וריחמ תאז לכבו סיעוציב ריתעו תוריהמ

 -חב 370 ,ןוריחמב רלוד 400 :טלחהב ריבס

 תאירקב ןאישכ ומצע תא חיכוה אוה .תויונ

 ראשב עצוממל לעמ תואצות גישהו םיצבק

 אוה ריהמה הידמיטלומה ןחבמב .םינחבמה

 - טעמ אל ,תונומתהמ זוחא 20-כ דיספה

 הנבמה .םירחאה םירחתמה בורמ תוחפ לבא

 םיידיה יתש תושרדנו ליגר אל :ולש ינכמה

 רברה הרבחה ירבדל .הצירמה תא ןועטל ידכ

 אל הצירמהש חיטבהל ידכ ,ןווכתמב השענ

 הסנכהה רשאכ הרוקש המ ,לולסמב עקתת

 .ןוסכלאב איה

 קוו סס-הסוה 5

 האיבמה ,שוטעקמ תביבסמ תרגהמ דוע

 -וז 8681 ירזבא לש בוטה ןויסנה תא התיא

 לש ןורתיה תא החיכומ 11 ,םיליעיו םיל

 סיטרכו הבישוט לש סוינכמ .יישדח סד"

 סיבוט סיעוציבל םיאיבמ תויביס 16 2

 -תה דחוימב .םינחבמה לכב םינייוצמ דע

 -ומה ינחבמב הנומת ףא ןדבוא-יאמ ונמשר

 -הה .דבעמה לע ךומנה סמועהמו הידמיטל

 .קייודמ אלו השק דועיתה לבא הלק הנקת

 ישוטניקמה אצומה לע דיעמ אוה סג ריחמה
 רלוד 750 תוביבסבו ןוריחמב רלוד 918 -
 .רקי לבא ,טלחהב בוט ןנוכ .תויונחב

 קז060 5

 לש סזינכמה לע םיססובמה סיננוכה לכ ומכ

 לעבו תוריהמ לופכ אוה הז סגד סג ,הבישוט

 האנה ךל קינעיש בשחמה
 תויהל לוכי אל 60-50א1-מ

 ןכ םא אלא ,ןשי 1 לכ

 תלוכי לע רתוומ התא
 תיתימא הידמיטלומ

 -צה סע ,םימוחתה בורב סיבוט סיעוציב

 ןחבמב קר .שופיחה ןחבמב תדחוימ תונייט

 שי הקיזומה תוכיאבו "113: בוק לש הניעטה

 סיטרכ אלל (ינוציח) ןנוכה ריחמ .רפשל המ

 רלוד 525-ו ןוריחמב רלוד 665 אוה םאתמ

 ,םינחבמל קפוסש סאתמה סיטרכ .תויונחב

 אוה ,םיעוציבל םימרוגהמ דבכנ קלח הווהמה

 רלוד 365 ןוריחמב וריחמש ,אש!שוטז-[\ה/

 תנייוצמה הליבחה לכה ךסב .225-כ תויונחבו

 הבוט הקסיע .רלוד 750-כ ךל הלעת תאוה

 קלחכ ןנוכה תא הרבחהמ תונקל איה רתוי

 , אוט!ווחט6וג 513ווסח זס .תארקנה הליבחהמ

 לש פקששוחמו 6 לוק סיטרכ םג תללוכה

 -וכ 8-ו םיריבס סילוקמר 2 ,אוששוב \וגוטח

 תויונחב אצמת תאזה הליבחה תא .םירת

 .דבלב רלוד 800-ה תביבסב

 ₪6|בא /:513 ז05חו93 6-0!

 סוינכמה ,א6!גא 166חחט!טקע אלה ןנוכה תינרצי

 -וט סיעוציבהו הלופכ תוריהמה ,הבישוט לש

 לש ריהמ 8081 סיטרכ סע קפוסמ ןנוכה .סיב

 אלש ךכ ,תורישי השענ קווישהו א\אוטא

 .רלוד 678 ,ןוריחמה ריחמ לע תוחנה אצמת

 -וכה לכב ומכ סיבוט סה ,רומאכ ,םיעוציבה

 וליפאו ,הבישוט ןונגנמ לע םיססובמה סיננ

 -הה ןמזב .רתויב הריבס איה לוקה תוכיא

 סע ידמ רתוי קחשל ונצלאג הנקת

 רתפת היעבה הרבחה ירבדלו 601:10.8צ5-ה

 סע עצוממל לעמ ןנוכ הז לכה ךסב .בורקב

 .עצוממל לעמ ריחמ

₪6/63| 2 

 רישעה ףסואה תא הליכמ תאזה הליבחה

 זפמ סיטרכל ףסונב :י'םירפויצי לש רתויב

 תטלקו םירתוכ 12 תללוכ איה (ומצע ןנוכלו)

 לש ןוריחמ ריחמ .הנקתהב הכרדה סע ואדיוו

 תא תוביצמ (תויונחב רלוד 350-כ) רלוד 0

 -מה יבבוח לש תוינקה תמישרב הזה רצומה
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 סוקמ ספות אוה םיעוציב תניחבמ .תואיצ

 לוקה תוכיאו תוריהמה ילופכ תגיל עצמאב

 -הש ךכב הריכמ תינרציה .עצוממל לעמ ולש

 -כט םירגתאמ הנהנ אל יוצמה שמתשמ

 איה ךכו הרמוחה תנקתה בלשב סייגולונ

 -יתה תאו רתויב הלקל הנקתהה תא התשע

 יאנושל סג ןבומל (ואדיוו ןוטרס ללוכ) דוע

 תא רבחל סג רשפא .םיקהבומ ללמ-ונכט

 -מה לש ופת-ה רקבל וא לוקה סיטרכל ןנוכה

 -מה רקבה ספותש ץירחה תא ךוסחלו בשח

 .ןנוכה סע קפוס

 50חַע 60-33, 4141

 -ועה תריחבייב הכוז דוע ,600-33ג סגד
 ילופכ םיננוכב ךרד תצירפ הווהמ ,י'םיכר

 תויונחבו ןוריחמב רלוד 270 וריחמ .תוריהמ

 -מב .דבלב רלוד 220-ל 210 ןיב ותוא אצמת

 ןשיה רודה לע ללוגה תא חינמ אוה הז ריח

 לכל רגתא ביצמו םייתוריהמ-דח םיננוכ לש

 הסינכה תמרב תורחתהל הסניש ןרצי

 -הה אוה ולש דיחיה ןורסחה .60-80א[-ל

 ךתוא בייחמש המ ,ידוחי קשממל תוקקדז

 אל .דחוימה םאתמה תעיקתל ץירח שידקהל

 שילש דע יצחכ וריחמש ךכב בשחתהב ארונ

 .סיעוציב יווש סירחתמ סיננוכמ

 ,8081 לע תכלל שקעתמ תאז לכב התא סא

 סיטרכ ללוכה ,0סט-561 סגד תא העיצמ ינוס

 360 ןיב תויונחב וריחמו טוטש עסמגומ לש

 -יעט םג ללוכ רקי רתויה סגדה .רלוד 400-ל

 סילדבהה סיעוציב תניחבמ לבא ,הצירמ תנ

 לעמ תואצותל םיעיגמ סהינש .םינטק סה

 ןחבמב .תונייוצמ שממ אל לבא ,עצוממל

 40-כ טימשה 338 סגד ,לשמל הידמיטלומה

 קר ספסיפ 561 סגד וליאו תונומתהמ זוחא

 יכ רמאל רשפא 600-561 ןנוכה לע .זוחא 0

 רשפא 620-334 סגד לעו הריבס הריחב אוה

 לש תרערועמ יתלבה ייהאיצמייה לעכ וירכהל

 .הריקסה

 דס םסטט!6 50660 764
2 

 -הל דעונ ובוציעש אוה הז ןנוכב דחוימה
 -רב םינקתומה םיפוסמל תילמיטפוא המאת

 .תוריכמ/עדימ יפוסמ לשמל ,םיברה תוש

 וילע ןגנל הסנת לאו ללכב ריהמ אל אוה

 סינחבמב .ההובג הנחבאב הידמיטלומ יטרס
 -מב תונומתהמ זוחא 90-כ דביא אוה ונלש

 אוהו קנט ומכ יונב אוה לבא .ריהמה ןחב

 אל האצוה תענומש הנגה תכרעמב דייוצמ
 גירח אוה רקבה סג .רוטילקתה לש תכמסומ

 -וחר ויעוציב סגו 8051 אל הז .וניתומוקמב

 רשפאמ אוה לבא ,תולעפתה סורגלמ סיק

 לקש יפכ !םיננוכ 32-מ תוחפ אל וילא רבחל
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 ------ 695 ףסא יננוכ

 .תו'וק'ע תונונהת תאוושה 4

 ₪6%68| 00012 | 50 4 פ0חצ 000-561 | ד 8 8 5

 יז אא ₪600 5

 2אא פפוח 0
.+ 45 109 0 1200 9 

 ו 31505חוז8 ה 0 תוזגסתו 600-6700 058 308% 0
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 רוציל התיה םיננכתמה לש הרטמה ,ןיבהל

 -מב םילבוקמה תויפוקשה ינרקמל ףילחת

 סא .תוילנויצנוונוק תוילאוזיוו-וידוא תוגצ

 םלשל שרדת יזא ךל המיאתמ תאזה השיגה

 1000-ל לעמ ןוריחמב) ןנוכ לכל רלוד 700-כ

 .(רלוד

0518 8 

 -סב סיננוכה תיצחמב בככמש סזינכמה תא

 -אה ןנגוכב המצע הבישוט סג תזרוא ,הריק

6 6 
 םינרונה הויחב

 יש

 סיעוציבה תופצל ןתינש יפכ .הלש יביטקרט

 עצוממ ריחמהו סולפ םיעצוממ סה ולש

 ,8051 סאתמ ללוכ ,רלוד 845 ןוריחמב :סולפ

 -ליגמ םיעוציבה .רלוד 500-מ תוחפ תויונחבו

 -נב תוינוניבלו ילמודנר שופיחב אישל סיע

 . לעמ התיה לוקה תוכיא .הידמיטלומ תניג

 העודיה היעבב ונלקתנ הנקתהבו עצוממל
 תובחרה) או8605% ץבוק ןיב המאתה יא לש
 -יגכ קפוסמה (הלעפהה תכרעמל הידמיטלומ
 .08-6.0 םע ,םיבר םינרצי יייע סא תסר
 תסריגב שמתשהל ,ןבומכ ,אוה ןורתפה



 ספ חסוו 'ננונ

 6 תסא יננוכ

 ב
 ['נוונה תו'הנ םינוווה תו'הנ

 שש
 קופאוטז םא1-

 ₪ םייק [ רםייק אל

 -הל ןתינ .כ05-6.2 ךותב הלולכה 800%

 תוללוס סע ,ןנוכה לש ייתדייניי הסריג סג גיש

 .(תויונחב 5550 ךרעב) 5925 ריחמב ,תונעטנ

 \/6בזח65 8661! 0ט6ח
 5טקסז5סווח 0

 -טב לוקה סיטרכל גוז ןבכ רצונ הזה ןנוכה
 -בט ללוכה ,וא6גו6 תרבח לש 52-16 ןבוה

 תא רבחל ןתינ .רלוד 200 וריחמו סילג תואל

 -רכ לכל וא ,הזה לוקה סיטרכל תורישי ןנוכ

 לכ תא ךוסחלו ,ינוס יננוכב ךמותה לוק סיט
 תובותכו 180 תויושגנתהמ תועבונה תויעבה
 סיעוציבב הגיסנ ,ןבומכ ,אוה ריחמה .1
 .םינחבמה לכב הלבטה תיתחתל
 תניגנב אוה הזה ןנוכה לש טלובה ןורתיה
 תורקב ללוכ הלעפהה לנפ .וידוא ירוטילקת
 סג ןנוכה .עטקל עטקמ רבעמלו לוקה תמרל
 לש תוכיאה לבא ,68₪ וידואה ןקתב ךמות
 תא תללוכ הליבחה .םישרהלמ הקוחה לילצה
 -מו טפוסורקימ לש ייפססאצגפ!ו" רוטילקתה
 .רלוד 399 הריח
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 ילטיגיד ןדיעב ימוליצ ןורניז
 קחס(ס00 'רוטילקת

 ןינורג ירול תאמ

 המ יפל 06062 ןקת תא הבציע קאדו
 רצומכ הלש קווישה יחמומל הארנש ד

 הסנמ ברו ןמז הזמ .םינומהל הכירצ
 תארקל ןנוכתהל תאזה הקיתווה הרבחה
 ינורטקלא סוליצ רשאכ ,ענמנ יתלבה דיתעה
 לש תימינה היגולונכטה תא ןיטולחל קחדי
 ירמוחו הספדה ריינ ,חותיפ ירמוח ,םליפ
 יכרצל םלועב הלודגה תיקפסה רותב .עוביק
 לכש הלודגה הדיחיה הרבחה ילואו םוליצ
 ,תחא היגולונכטל םירושק הירצומו היבאשמ
 שדחה סוחתב תויצולחל תצלאנ השח קאדוק
 תחתפמ איה ךכ םשל .ינורטקלא םוליצ לש
 אשונה תא םיפקותה ,םישדח רצומ יווק רפסמ
 תומד תטילקמ לחה ,םידדצ רפסממ
 7 הוו לש ליגר ריינ לע הספדהב הלכו תינורטקלא
 יי .תויטסילאיר-וטופ עבצ תונומת

 ווווווווווווווזווווווזווווווו

 יתרפיפ םוליצל אובמ
 ן

 כו . | .-* - / -יה איה קאדוק הנומתה תטילק סוחתב 2 4 || הקש ב
 1 קש 8 ו -אב 602 ינשייח לש רתויב הלודגה תינרצ
 ן 0-- = ד 1 1% וא ₪ ו( -לא ביכר אוה 6062-ה ןשייח .ההובג הנחב

 בכ הכבש 5 ,\ ואידוו תמלצמ לכב ןקתומ והומכש ,ינורטק .---אתקההטהק ה ו % ל | -

 תמצועל | תינויצרופורפ .ותמצועש ילמשח =. =הח=אאחחטההששלמ ו תואל וילע לפונה רואה תא ךפוהה ,תיתיב

 תרוצב ,תינורטקלא הנומת לבקל ידכ .רואה

 מ
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 תא םיגציימה םיירפסמ םיכרע לש הרדיס

 קורסל ךירצ ,הנומתב לסקיפ לכ לש המצועה

 -במ הכופהו) המוד הרוצב 662-ה ביכר תא

 ןוק תוקוס הב ךרדל (תילנויצקנופ הניח

 ילמשחה תואה .גצה ךסמ תא סינורטקלאה

 תרפסל ךירצו יגולנא אוה 662-המ קפומה

 -וע תאז .ןורכזב ןסחואמ אוהש ינפל ותוא

 ( 400) יתרפיסל-יגולנא רמתמ יייע םיש

 ןב רפסמל לסקיפ לכ לש המצועה תא ךפוהש

 רשפא סידחוימ םימושיל) תויביס 12 דע 8

 .(רתוי ההובג הנחבאב שמ תשהל םג

 ,ויביכרמל עבצה תדרפה םג

 -מה הרוצב תישענ ,(8א08) לוחכ-קורי-סודא

 .ךסמה לע עבצה תריצי תא יארכ תפקש

 ינפל םינקתומה סייטפוא םיננסמ השולש

 -ומ תונומת שולש השעמל סירצוי 602-ה

 תא תוארל ןיעל סרוג ןבולישש ,תויטמורכונ

 השענ רואה ןוניס .םייעבטה םיעבצה ללש

 :תורוצ שולשמ תחאב

 ןנסמ תנקתהו תומולא שולשל רואה לוציפ .1

 ןורתפ - המולא לכל םידרפנ 002 ןשייחו

 .תיסחי רקי אוה םירבדה עבטמש

 לכב רשאכ ,םימעפ שולש הנומתה סוליצ .2

 ןורתפ - ןשייחה ינפל הנוש ןנסמ ןקתומ םעפ

 .ךשוממ סוליצ ןמזב ךורכ לבא לוז

 לש תוטישב) יפוקסורקימ ןנסמ תנקתה .3

 ,660-ה ןשייח ינפ לע (היפרגוטיל תפסדה

 תשלשב הסוכמ םילסקיפ תשלש לכש ךכ

 שולש סיללוכ הז גוסמ םינשייח .םיננסמ

 תא תורציימה ,ליבקמב הקירס תוכרעמ

 הזה ןורתפה .ליבקמב עבצה תותוא תשולש

 -הב ךכ לע סימלשמ לבא לוזו ריהמ אוה

 .הנחבאה תנטק

 תוינודטקלא תומלצמ

 סוליצ יייע תושעהל הלוכי הנומתה תטילק

 הנומת לש הקירס יייע וא ,הניצסה לש רישי

 סיקרוס .םיילנויצנוונוק םיעצמאב הרצונש

 תונומת ךופהל ודעונ סהינימל םייטפוא

 -לא סיצבקל ,םליפ וא ריינ לע ,תוידמימ-וד

 -וחב דחוימ רמאמ שדקומ סהלו סיינורטק

 -צמ יייע השענ הניצסהמ רישי סוליצ .וז תרב

 יתשל תוקלחנ הלאו תינורטקלא המל

 :תוירקיע תוצובק

 -וכ וז הצובקב תומלצמה .ואדיוו תומלצמ

 הצירטמב יונבה ידמימ-וד 662 ןשייח תולל

 -אה רפסמ .רואל םישיגר םיטנמלא לש

 דע | 480א320-מ אוה הצירטמב םיטנמל

 -ומ תויתיב ואדיוו תומלצמב .2048א2048-ל

 .ןנסמ-ורקימ סע הנחבא ךומנ ןשייח ןקת

 -מה בורל הקיפסמ ךכ תגשומה תואה תוכיא

 רישכמש ךכב בשחתהב דחוימב ,םישמתש

 הנוקהה רישכמו (%68-ה) הטלקהה

 ?ווסוס6) ירוטילקת

 תוכיאב סינייטצמ סניא סה םג (היזיוולטה)

 םינשייחה .הנומתה לש רוזחישהו םושירה

 -וימ םימושיל ודעונ דואמ ההובג הנחבאב

 סריחמו (םייעדמו םייאבצ רקיעב) םידח

 .(ללחב וא) םיימשב

 הצובקב תומלצמה .הרוש תקירס תומלצמ

 יונב רמולכ ,יייראניליי 600 ןשייח תוללוכ וז

 .רואל סישיגר םיטנמלא לש הכורא הרושכ

 512 ןיב אוה הרושב םיטנמלאה רפסמ

 סוצע םיריחמ רעפ םייק ןאכ םגו 8192-ל

 -מב .ההובגה הנחבאל הכומנה הנחבאה ןיב

 תינורטקלא (העובק הנומת) 511115  תמלצ

 ההובג הנחבאב יראיניל 662 ןשייח ןקתומ

 (םיטנמלא 4096 דע 1024 ללכ ךרדב) ידמל

 בחורל הקירסה תא תרצוי תיטפוא תכרעמו

 ריחמ סה וז השיג לש תונורתיה .הנומתה

 דע ההובג הנחבאל (ךומנ אל טלחהב) ריבס

 -אה | תכרעמה תא | .דואמ | ההובג

 לש ירוחאה קלחב םיביכרמ תיטפוא-ורטקל

 ןונגנמה סםוקמב ,הליגר 51118 תמלצמ

 -אה תכרעמל .סליפה תא עיסמו קיזחמש

 יעוצקמה ןוגריזב םיארוק תיטפוא-ורטקל

 ו

 תיטפוא תכרעמ תנקתומ םייטפוא םיקרוסב

 לודג ףד קורסל תרשפאמה ,ידמל תמשוגמ

 גוסהמ ,ינחלוש קרוס .תיסחי רצק חווטמ

 הקיטפואיי ליכמ ,הז ןויליגב רמאמב רקסנה

 "תוארליי ןשייחל תרשפאמה | ,י'תלפוקמ

 תויבוקש וא םילילשח
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 קחסוס60 םשד

-- 

 רוטילקח

 עוטניקמ
 פשא תנחת

 קרוסה הבוגש תורמל מ"ס 22 בחורב הרוש

 .מ"ס 10-מ תוחפ אוה

 ההובג הנחבאל אלפבומ יככ

 -טב םלועב תוכילומהמ איה קאדוקש תורמל

 -בל הכ דע החילצה אל איה ,600 תיגלונכ

 תורחתהל תלגוסמש תינורטקלא המלצמ תונ

 סלצ לש סיידיב .הליגרה ליפה תמלצמב

 -קל אלפומ ילכ איה סליפ תמלצמ יעוצקמ

 עבצ תונמאנ ,ההובג הנחבאב הנומת תטיל

 מיימ 35 םליפ .בחר ימניד חווטו תנייוצמ

 תיטנלוויווקא | הנחבא | קפסל | לגוסמ

 םיבחר םיטמרופו םילסקיפ .3000א2000-ל

 סילוכי (שטניא 4א5 וא מייס 6א6 לשמל) רתוי

 -ורפ הדימב רתו: םיהובג םיכרעל עיגהל

 רזגנ ךכ לכ ההובג הנחבאב ךרוצה .תינויצרופ

 -דה - תיעוצקמ הנומתב השענש שומישהמ

 קפסל רומא סוליצ סליפ .לודג טמרופב הספ

 -הש ילבמ 20 יפ הלדגה רשפאתש הנחבא

 עבצה תונמאנ .תודח תלוטנל ךופהת הנומת

 וא סישנא סימלצמ רשאכ יאליע ךרע איה

 -סמ ןניא לסקיפל 24 וליפאו תונמוא תוריצי

 הלועמ םליפ לש עבצה תוכיא תא תוקפ

 -ידה חווטה .ןמא דיב הספדהו חותיפ רבעש

 -בה הנומת התואב רזחשל תלוכיה אוה ימנ

 סיהכ םיחטש ךותב םינידע המצועו ןווג ילד

 -טש ךותבו (רוחש דגבב םילפק לשמל) דואמ

 הנבל הפמב סיטמק) דואמ םיריהב סיח

 .(גלשכ

 וז םליב תונומח תמבדמ

. 

 תונומח

 ךילהת

 רוצייה

 טילקת לש
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 -יא גישהל ןתינ סויכ

 םיקרוסב הלאכ תויוכ

 -מב אל לבא ,סייעוצקמ

 האישנל תנתינה המלצ

 -לא | תומלצמ | .דיב

 הדובע תושוע תוינורטק

 -וטס יאנתב ידמל הבוט

 יפוסה טלפה רשאכו ויד

 -המ קלח) ידמ לודג וניא

 ומלוצ הז ןיזגמב תונומת

 .(תינורטקלא המלצמב

 הדבועה תא

 ךפה אל 002(220-הש

 -ייל רשפא הכירצ רצומל

 -צמ סויכ ןיאש ךכל סח

 -רה תינורטקלא המל

 רצומי  םשל | הייוא

 99.99  ןיידע | .ייהכירצ

 ןוסחיאו םליפ לע םישענ םימוליצהמ זוחא

 -ירס לש רקיו עגיימ בלש ךירצמ ינורטקלא

 .הרמהו הק

 ריינ לע טלפ

 הנומתה ייח רוזחמ לש ינשה הצקב סג

 הנומת סיפדהל ידכ .דדועמ רתוי אל בצמה

 הרקי תספדמב ךרוצ שי ריינ לע תינורטקלא

 ק6 לש 13  ןויליגב .םירקי סירמוחו

 -והש ,תילארשיה הרודהמה / 6 \2[אם

 -דמ תא ונרקס ,תוספדמל ולוכ טעמכ שדק

 טלפ קיפהל תולגוסמש עבצה תוספ

 תיגולונכט קר ,םויהל ןוכנ .יטסילאיר-וטופ

 -ופה הרדגהה לע הנוע ייסינעבצ תארמהיי

 תיטיאו הרקי ןיידע וזו - תיטסילאיר-וט

 -ועה תריחביי ,קאדוק לש תספדמה .ידמ

 סיפלא תששכ הלוע ,וז הירוגטקב ייםיכר

 רתוי הלוע ספדומ ףד לכו (בייהראב) רלוד

 אוה ישעמה הספדהה בצק .(ליינכ) רלוד 2-מ

 םיכרצל ידמ טאל ,העשל תונומת 20-מ תוחפ

 -חב תחקל שי ךכל ףסונ .םוליצ תדבעמ לע

 לע זבזובמה ןמזהו רקיה בשחמה תא ןובש

 -לא סוליצ המל רורב זאו הנומת דוביע

 תונח תא ףילחהל לוכי אל ןיידע ינורטק

 .בוחרה תניפב סלצה

 -סב תיעצמאה הבכשכ חתופ 701002-ה

 המלצמה ןיב ,ינורטקלאה סוליצה ץיוודנ

 רשאכ לבא .עבצה תספדמל תינורטקלאה

 ,הריכמ- תורב ןניא +יוודנסב סחלה תוסורפ

 ןוכנ :ודבל יירשבייה תא קוושל רשפא ךיא

 -מה ,יתיב םירוטילקת ןנוכ החתיפ קאדוקש

 היזיוולט לע 2תסוס62 תונומת גיצהל רשפא

 לבא ,יפרג ךסמו בשחמב ךרוצ אלל ,תיתיב

 -למ הניא היזיוולט לע הנומת לש תוכיאה

 תיפוקיש תנרקהמ הברהב תלפונ איהו הביה

 וסוס6קכ ירוטילקת

+% 
 םימייקש רבתסמ םלוכ תעתפהל
 תרבגתמה השירדהו הלאכ םיקווש

 קמסו06 2 *תורישו םירצומל
 ןאכ תאלממ קאדוק יכ הדיעמ

 אל איה וליפאש םוקאוו
 .וידמימ תא הרעיש

 היזיוולטה לע .ריינ לע תספדומ הנומתמ וא

 -ומת אלו ואדיוו תוארל סינכרצה םיפידעמ

 עקרמ לע הגצהב ,ןכ-לע-רתי .תודמוע תונ

 תומכמ יספא קלח קר סילצנמ היויוולטה

 ,ןהל הארנש יפכ .רוטילקתה לעש עדימה

 -מב רוטילקתה לע הרומש ?062(80 תנומת

 -תה תא גיצנ עקרמה לע .הנחבא תומר רפס

 רשפאש וזמ 16 יפ תלפונה הנחבאב הנומ

 ,תוכיא ,ריחמ ללוכה ןזאמב .הספדהב לבקל

 -הה תא דיספה ?0ו002-ה תוחונו ,תונימז

 .תוילנויצנוונוק םוליצ תוטיש לומ תודדומת

 -וקו ריינלו םליפל ןמאנ ראשנ בחרה רוביצה

 .רתוי סיחיטבמ סיקווש שפחל הכלה קאד

 םוקאווה תא םיאלמממ

 סיקווש םימייקש רבתסמ סלוכ תעתפהל

 יתורישו םירצומל תרבגתמה השירדהו הלאכ

 ןאכ תאלממ קאדוק יכ הדיעמ 202

 .וידמימ תא הרעיש אל איה וליפאש סוקאוו

 -אה םסינשב תגלפומה תוחתפתההש רבתסמ

 -יע ,תינחלוש רואל האצוה יאשונב תונורח

 ,סופדל הנכהו תונומת בוכריא ,הנומת דוב

 -מל םינימזש םיעצמאה ןיב סוצע רעפ הרצי

 סידמועה סיבאשמה ןיבל טלפה תנכהב בצע

 לכ לוכי סויכ .תונומת תטילקב ותושרל

 -הה יבלש לכ תא עצבל ךכב ןיינועמה בצעמ

 טפירקסטסופ ףבוק תלבקל דע ,סופדל הנכ

 דבלמ - ישיא בשחמ לע ,םליפ תספדהל ןכומ

 \בוקל סליפ לש סוידממ תונומתה תבסה

 תבייח ןיידע תיתוכיא הקירס .ינורטקלא

 -ומ ידיב דואמ םירקי םיקרוס לע תושעהל

 עבצ תונמאנ לע רומשל ךיא סיעדויש םיחמ

 .רוקמל

 תונומת לש הצפהל סויכ תלבוקמה הרוצה

 וא 10865 84%%א תמגוד םירגאממ)

 לש בוכריאלו ( 1.

 .םליפ לע איה תונומת
 הנומתה תא לפכשל ידכ

 רוקמל רוזחל ךרוצ שי

 ,םיפסונ סיקתוע קיפהלו

 לש תינדפק הרקב תחת

 עוביקהו חותיפה ךילהת

 שמתשמ לכ .םיימיכה

 -תה תא לותשל ןיינועמה

 לנורטקלא ףבוקב הנומ

 הקירס יתורישל קקזנ

 -הש הווקתב בוש ,שדחמ

 -אנ חיטבהל לוכי קרוס

 הז .רוקמל האלמ תונמ

 ,לברוסמ | ,רקי | ,השק

 .דבוע דימת אלו יטיא

 ויה בוכריאהו הצפהה

 הברה תויהל סילוכי

 סיעצמאב ושענ וליא סינימאו םיליעי רתוי

 -ככ ץחסוס6-ה םיאתמ ךכלו - םיינורטקלא

 -דנ אשונב תיווישכעה תוניינעתהה .דיל הפפ

 -ומו םייעוצקמ סימלצ לש סיכרצה יייע תפח

 .רואל סיאיצ

 הנכומ תיתשת

 ,קאדוק לש תויקווישה תואיגשה לכ תורמל

 תיתשת לע תינבנ 201002 לש החלצהה

 ןנוכ לכ סויכ .הנכותו הרמוח לש תמייק

 טמרופ תא אורקל לוכי שדח 02-א0או

 סיקלחב הטלקה | ללוכה 50

 לוכי בושח יפרג סושי לכו ,(א1ט]!ו8ט55וטח)

 ימשר בור | .2ת002(0 תונומת חותפל

 -יד לע טילקהל סילגוסמה סיננוכ) 62-8-ה

 -וסמ (02-א660109016 גוסמ סידחוימ סיקס

 .?ח0ו0062 לש םיטמרופה תא בותכל סילג

 לש העמטה רשפאל ידכ דחי םירבוח הלא לכ

 -מה הדובעה תביבסב תונומתה ירוטילקת

 .תיעוצק

 תובותכ 2101062 ירוטילקת לע תונומתה

 גיצהל לוכ: התאש ךכ הנחבא תומר רפסמב

 ,ךסמל המיאתמה הנחבאב ךסמה לע ןתוא

 רתוי ההובג הנחבאב הנומת סופדל ןיכהל

 יילוביי תונומת תרזעב סובלאה תא להנלו

 סג לכות בורקב .תילמינימ הנחבאב תונטק

 -יחב הרזעל טווינ תנכותו לוק יצבק ףרצל

 ואדיוו סג ילוא ,רתוי קוחרה דיתעב .סישופ
 -הל לכות הנומתה תא תוארל ידכ .סוחד
 6 ןנוכב דייוצמה ישיא בשחמ לכב שמתש
 -מה םייאמצע סירוטילקת יננוכב וא אסא|
 תא םיללוכ הלא .היזיוולט רישכמל סירבחת
 יננוכ סג ומכ ,המצע קאדוק לש סינננוכה
 .קינוסנפ לש 300 יננוכו ספיליפ לש 1
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 היה אל םלועמ :תינועבצ רזיינ תספדמ

 רתוי ךשומ עבצה

 !ןבל/רוחשב היזיוולט התייה סעפש סירכוז

 ןותיע דימת היה סיעבצב ספדומ ןותיעש

 היה 20 לש יטרדנטסה גצהש !?לייוחמ אבוימ

 הסניש ימו ןמזמ סלענ הז לכ !יטמורכונומ

 םינשוימ סילכב ול רסמה תא סויה ריבעהל

 תרושקתה יחמומ .חכוגמ הארי הלאכ

 סויכו יירסמה אוה סוידמהיי יכ םירמוא

 .עבצ אוה סוידמה

 ינועבצ ףד .ריחמ איה עבצ סע היעבה

 תרבעה) תולבוקמה תויגולונכטב ספדומ

 (ויד תקרזה וא סינעבצ תארמה ,הוועש

 תוריש תוכשלב .םילקש 10-ל 5 ןיב הלוע

 תויגולונכטה .רתוי הובג וליפא ריחמה

 :סירומח תונורסחמ תולבוס סג תוקיתווה

 השיגר איהו חרמהל הטונ ויד תקרזה

 רילנהמ תפלקתמ הוועש תרבעה .תוחלל

 תארמה .םילפוקמ תומוקמב תרבשנו

 תויגולונכטה לכ .רתויב תיטיא איה סינעבצ

 הקוזחתל תינדפק בל תמושת תושרוד הלאה

 תרשייכ שמשל תומיאתמ ןניאו תפטוש

 .תרושקת תשרב י'תוספדה

 ךלש רזיילה תספדמ סע הטושפ האוושה

 סילק תויהל סילוכי םייחה המכ דע הארמ

 תוספדמ .תינועבצ רזייל תספדמ סע רתוי

 לכמ הברהב לוז ספדומ דומע תוקיפמ רוייל

 אלו טעמכ רוייל תוספדמ .רחא טלפ יעצמא

 ןהב סיפדהל רשפא .ףטוש לופיט תושרוד

 ןיא .הקוזחת תקספה אלל סידומע יפלא

 עבצ יטרס ןיא ,תוליזנ ןיא ,ויד תומיתס

 .םיינכמ סירוצעמ טעמכ ןיאו םיכלכלמ

 ךרוצ ןיא ,לוזו טושפ ריינ לע םיסיפדמ

 ששח ןיאו סיפדתה לש דחוימ רומיגב

 הספדהה .תוחל תועבצא לע דרי עבצהש

 וזו - הקדל סידומע רפסמ - הריהמ איה

 תותשרל תילאידיאה היגולונכטה

 .הדובע תוצובקו תויתקלחמ

 רזוול תוספדמב עבצה תכיפהמ

 .הליחתה רבכ הכיפהמה ,תעמש אל סא

 עבצב סיפדהל תולוכי ןכ רזייל תוספדמ

 תוכיאבו ילכלכ ריחמב ,ףטוש ןפואב אלמ

 לש לארשיב קווישב ונלחתה שדוחה .ההובג

 תבלשמש הנושארה \אע1 80001. תספדמה

 תיתקלחמ רוייל תספדמ לש תלוכי

 :םיטרפל בל סש .43 לדוגב עבצ תספדמו

 סיעבצ 4 ,השבי הקבא ,רזייל :היגולונכט 4

 .45-ו 44, 43 :ריינ לדוג 4

 שטניאל תודוקנ 400:400 :הנחבא 4

 5?ץא[ - םיעבצ 4 תספדה :תוריהמ +

 3027א%- ןבל/רוחש תספדה

 תינמז-וב ריינ יגוס 2 :ריינ תנזה +

 ,סקינורטנס ,א5-232 :םיקשממ <

 טנרתא ,1א-60 4% אגא

 א קקוטזג!א ,ןומיסא תעבט ,ךק6

 .םייטפוא םיביסו ,1

 ,זזק-ק61. ,טפירקסטסופ ,11-61, :םיטמרופ 4

 ,\(/ט4160-) 60]63ק למאות

 .דועו 60 דה

 שמשל הלוכי \/1,80001, תספדמה

 ןבל-רוחש תספדהל ייהדובע סוסי תינמז-וב

 תספדמו - דואמ הובג קפסהב תיתקלחמ

 ההובג תוכיאב הקיפרג תקפהל תינועבצ

 תילאידיא ושע1 80001, תספדמה .דואמ

 ,םיטוטרש ,םיפקש ,עבצ תוציקס תקפהל

 דועית ,ימוסריפ רמוח לש תונטק תויומכ

 .םייקסיע תוחודו םיפרג ,ינועבצ ינכט

 סורגיש ריחמב תאז השוע איה - רקיעהו

 תוחפ :םיעבצ ףילחהל תורישה תוכשלל

 לקש יצחמ תוחפו 43 דומעל דחא לקשמ

 !44 דומעל

 םוקמ לבב עבצ ,לבל עבצ

 תספדמב עבצ תספדה לש ךומנה ריחמה

 אלמ עבצש ותועמשמ \צסש 80061. רזיילה

 הדובעה תביבסב הגירח העפות וניא בוש

 ןורתי תא לצנל רשפא וישכע .תימוי-סויה

 :קנבה תא רובשל ילב ,םוחת לכב עבצה

 תויצטנזרפ ןיכהל סילוכי תוריכמ יגיצנ 6

 עבצב ,םיפקש וא ליגר ריינ לע ,תויעוצקמ

 .אלמ

 תוציקס ןיכהל סילוכי םיאקיפרג 4

 סידבוע סהש תולק התואב תוינועבצ

 .ןבל/רוחשב

 סיוולמ תויהל סילוכי סיילוהינ תוחוד +

 וליפאו עבצב תושגדה ,סיינועבצ סיפרגב

 .תוצבושמ עבצ תונומת

 סיכסמ תונומת ליכהל לוכי ינכט דועית 4

 גצ לע סיארנ סהש יפכ קוידב ,סיינועבצ

 .בשחמה

 סיפדהל סילוכי סיטקטיכראו סיסדנהמ +

 וא ליגר ריינ לע ,אלמ עבצב סיטוטריש

 .דחוימ

 תילאידיאה איה עבצ רזייל תספדה +

 ,עקרק ישומיש ,יפרגומד ,ינוריע - יופימל

 .םירחא 615 ימושיו םייתביבס סירקחמ

 הכירצ אל תונטק תויומכב עבצ תוספדה +

 סטופדל הנכה לש ריחמה סוסחמ תא רובעל

 .טספוא

 םלשומ ןורתפ איה עבצ רזייל תספדמ +

 יתורישל תורבח ,סופד-סדק ,תוריש תוכשלל

 .ייעגר-ןיב סופדיי :תורשו דרשמ

 ,אנט ירואל הנפ םיפסונ םיטרפל

 .תוכרעמו דויצ טדר
 .03-6450750 :ןופלט



 ץורעל עבצה תנומת תא דירפמ 0000 לש +06 טמרופ

 ןווג יצורע ינשו (צ) דחא יטמורכונומ

 לאמשמ הלעמל .83%6 הטמל :צ ץורע לש םיביכרמה 4
 .16086-ל ינש רדסמ ןוקית ןימימ ,43:6-ל לאיצנרפיד

 .תימובלא הגצהל שמשמ סצ שאזמוט בוק 4

 הנומת ןיבו (לאמש) ₪68-ל הרמוהש הנומת ןיב האוושה

 .ןימימ סינווגה קמועל בל םיש .1.. 8 עבצה בחרמב

 א בע זבציז-ב
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 ווסוס60 ירוטילקת

 הנכותב תולחתה

 ימובלא תא תוארל ונלחתה הנכותה סוחתב

 טמרופ לע םיססובמה סינושארה תונומתה

 תא ץיפהל ידכ וב תשמתשמ לרוק .?סו00

 -תל רלוד 50) הלש לוזה תונומתה רגאמ

 תורחא תורבחו (תונומת 100 סע רוטילק

 סיאשונב תונומת ירגאמ הזטמרופב תועיצמ

 חווטב סיריחמו תונוש תוכיא תומר ,סינווגמ

 תוריש בייהראב החתפ המצע קאדוק .בחר

 םיירחסמ םירגאמב תונומת שופיחל ןווקמ

 -אמ 17-ל השיג סויכ קפסמ תורישה .סינוש

 ,סדומו ליגר ןופלט ווק ךרד ,תונומת ירג

 .העשל רלוד 85 ריחמב

 תונומת ןה ןופלטה ךרד לבקמ התאש המ

 ףילחת ,ריהמ שופיח ךרוצל הכומנ הנחבאב

 לע סיספדומה סיגולטקל ימנידו ןכדעומ

 היוצרה הנומתה תא תרתיאש רחאל .ריינ

 -ובג הנחבאב קתוע הירפיסהמ דירוהל לכות

 .לבוקמכ םירצוי תויוכז סולשת תרומת ,הה

 םיתורישל תיסחי ,ךומנ וניא תורישה ריחמ

 ןמז ךוסחל לוכי אוה לבא ,םירחא סינווקמ

 .יפרג בצעמ לע ותדובעב בר

 ללכ ךרדב ,62-א0%1 לע תונומת ירגאמ

 ןיבהל ידכו שדח רבד םעיא ,11" טמרופב

 ךירצ 002(280-ה תביבס תושגרתהה תא

 ירוחאמ תדחאמה היצפסנוקה תא ןיבהל

 -סה אל קאדוק .תאזה םירצומה תרדיס

 ,םיצבקל שדח טמרופ לש בוציעב הקפת

 -וימה םירצומ לש המלש החפשמ הרצי אלא

 לכב תושירדה תא תילמיטפוא אלמל םידע

 .( [(א01א0) האמדהה קוש ירזגממ דחא

 ןוחגאש ,תפתושמה ןיערגה תיגולונכט ביבס

 םיטמרופ לש הרדיס קאדוק תננכתמ ,

 הנחבא סע "זס" ?ם01062 טמרופ ;תללוכה

 סאתומה "?חחו" 'גסוס62) ,ההובג הרטלוא

 "אוטושסג]" ?םסוס62) ,סופדל הנכה יכרצל

 ,ןגטנר ימוליצ) תיאופר האמדהל םאתומה

 -ודכ םייפרגומוט םיקרוס ,דנואס-הרטלוא

 .דועו (המ

 - תיביטרטיא הטיחד
 תילאיצנרפיד

 -מב תרמשנ הנומתה 1386 286 תיגולונכטב

 טלפה ירזבאל תומאתומה הנחבא תומר רפס

 -ופב .תונומתב םינושה םישומישלו סינשוה

 ללוכ רוטילקתה ?תסוס02 לש יסיסבה טמר

 :הנחבא תומר 5

 7688512 לש (848₪) תיסיסב הנחבא 8

 .םילסקיפ
 1536א1024 לש (483%) הלופכ הנחבא %

 .םילסקיפ

 לש (1683צט) תלפוכמו הלופכ הנחבא %

 .םילסקיפ 8

 -לפ 384256 לש (8350/4) תיקלח הנחבא 6

 .םילסק

 לש (8850/16) םיימעפ תקלוחמ הנחבא 6

 .םילסקיפ 8

 -ובג הרטלוא הנחבא םג ללוכ יא ()יי טמרופ

 דיתעל .םילסקיפ 6144א4096 (648גצ6) הה

 -ובג רתוי דוע הנחבאב םיטמרופ םיננכותמ

 םירופישל חותפ יסיסבה הנבמהש ךכ ,הה

 .רפתשהל טלפה ירזבא לש תלוכיל סאתהב

 \בוקש ךכ ,םיטייב 3-ב רומש לסקיפ לכ

 ,טייבהגמ 24-ל בורק ספות שורפ !וחהטט ]גש

 :אבה בושיחה יפל

 168350(18%18)+4.5א48(18גצ0) + ₪

(0)0350/16 72 +(050/4 )₪ 288% +(8850) 

₪ 
 ,חסוס62 לש חפנל סינכהל ןתינ הסיחד אלל

 טעמ ,תונומת 28-מ רתוי אל ,טייבהגמ 0

 -תה רפסמ תא לידגהל ידכ .תועידה לכל ידמ

 -תב סיטרפ דבאל ילבמ ,4 יפ ךרעב תונומ

 -תל םיסחודה תיברמב הרוקש יפכ) הנומ

 קאדוק החתיפ (1:50 סתירוגלא ומכ ,תונומ

 לע .תילאיצנרפיד- תיביטרטיא הסיחד תטיש

 תשולש תא הסיחד אלל םירמוש רוטילקתה

 8380/4, ₪850) הנחבאה יכומנ םיטמרופה

 ווחא השישכ לכה ךסב סיווהמה ,(830/16-ו

 לנש .(דבלב טייבהגמ 3.5) 1זחגַפט 6 \בוקמ

 ןוקית יכרעכ םירמשנ םיהובגה סיטמרופה

 -ופל ינש רדסמו ןושאר רדסמ (םילאיצרפיד)

 לש םיכרעהש חיננ ,המגודל .סיסבה טמר

 וק ךרואל 16846 תנחבאב םילסקיפ הנומש

 סתירוגלאה תא ראתנ תוטשפה ןעמל) יקפוא

 סייוניש ןיא וליאכ ,תידמימ-דח הרוצב

 ,102 ,106 ,104 ,100 ; סה (יכנאה ןוויכב

 רבודמ 48356 תנחבאב .106-ו 112 ,106 ,8

 ,104 ,102 ;סהיכרעש דבלב סילסקיפ 4-ב

 ינש קר שי תיסיסבה הנחבאב .109-ו 7

 לע ,רומאכ .108-ו 103 םיכרעה סע םילסקיפ

 םיכרעה קר םאולמב סירמשנ רוטילקתה

 הרוצב םיסחדנ םיטרפה ראשו 108-ו 3

 סיכרעה ינש ךותמ לבקל ידכ .תילאיצנרפיד

 תא סושרל קיפסמ 483% יכרע תא ליינה

 ףיסוהל שי סתוא ,(1,1) םילאיצנרפידה יכרע

 רדסמ ןוקיתה .המאתהב 83%6 יכרעמ עורגלו

 תא בשחל וישכע רשפאמ (-3,-1,-2,2) ינש

 .קוידב 160886 יכרע

 ןכש ,דבלב יביטרטסוליא אוה ליעל רואיתה

 יד לבא ,תידמימ-וד איה הסיחדה תואיצמב

 חפנ תא ןיטקהל ןתינ ךיא תוארהל ידכ וב

 רואיתל םירבוע רשאכ 4 יפ ךרעב בוקה
 ךרעה לע םעפ לכב רוזחל םוקמב םישרפהה
 03קונטט ) תומוד הסיחד חוטיש .אלמה
 -גו (.076א/) לוק תסיחדב תולבוקמ (וג
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 ילארשיה הרו

 לבקת .ךל הרקי

 ןויליגה תא הנתמ

 שדחה ינורטקלאה
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 ינורטקלא ןויליג רפוס 6-6

 םילנשדחה םיטנמלאה לכ תא תבלשמ 6 -5טק6ז0646 לש השדחה הסריגה

 :יקסיע חותינל םיידמימ בר םילדומו םיינוהטקלא תונויליגב רתויב

 .תירבעב הכימת םע ,רתויב יתודידי יפרג שמתשמ קשממ

 .תומדקתמה תונוכתה לכ םע יסאלק ינורטקלא ןויליג

 ₪ /\-0סחוק6(6! ןונגיסב םידמימ 12-ב סילדומ ש

 .תיברימ סינותג לוהינ תלוכי ,םיקזח חותינ ילכ

 תוהושו סירוטל תיעבט הפשב תומש ,תוילבולג תואחסונ

 .ןויליגה ינותנל תימניד םירושקה םיפרג לודומ ש

 .םידיינ סילכו םילגרס ,סזגפ 8 סזסק תטישב הכירע ש

 .סירחא סימושי סע היצרגטניאל 6-88 תילסרבינואה ורקמה תפש

 .סינותנ תנגהו (א0 171א6) השיג תרקב (50א 610) םישיחרת לוהינ ש

 :עצבמה יאנת

 לונמה תפוקת תא ךראה /ךלש יונמה תא שדח /שדח יונמ לע םותח

 ריחמב תונויליג 25 לש הפוקתל 6 /40/471א8 לש תילארשיה הרודהמל

 תא םניחב לבקתו (תוונחב ריחמה לע החנה זוחא 40) דבלב חייש 9

 תסריגב 6/4-5טק6010 [סז \/ות0סואפ 1.0 שדחה ינורטקלאה ןויליגה

 דועיתה תאו הנכותה דוק לכ תא תללוכ 0א1 תסריג) .האלמ 0[

 השיכרל תנתינ םינתינכותל דועית תמלשה .טושפ זראמב יפוס שמתשמל

 תפרוצמה תדחוימה המשרהה תיולגב שמתשה (א.2.8 תרבחב תורישי

 לארשיל ןתעגה םע ליחתת הנכותה תוליבח תקפסא .בושמה תונוילג דומעל

 סדוקה לכ - ונתושרבש תונכותה תומכבו ןמזב לבגומ עצבמה .1994 ץרמב

 !הכוז

 עדילאספ



100 

 ?מסוס6]) ירוטילקת
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 לש בוציעב הקפתסה אל קאדוק

 אלא ,םיצבקל שדח טמרופ

 םירצומ לש המלש החפשמ הרצי

 תא תילמיטפוא אלמל םידעוימה

 ירוגממ דחא לכב תושירדה

 (1/1461א6) האמדהה קוש

 תופיצרב סינתשמה סירחא םיילקיזיפ םילד

 -נל הדוקנמ תועורפ תוציפק אלל רמולכ)

 -דה ךילהת עצובמ הקירסה בלשב .(הדוק

 םיקרוס .ליעל ראותהמ ךופהה ןוויכב הסיח

 -וי הנממ ,1688%6 לש הנחבאב הנומתה תא

 לש עצוממ יייע 48856 לש הנחבאה תא סירצ

 -אה תא ינשה בלשבו (2א2) םילסקיפ 4 לכ

 בלש לכב .ףסונ עוצימ יייע תיסיסבה הנחב

 םישורדה ןוקיתה יכרע תא םיקיפמ עוצימ

 םיקרוס יי?אסיי טמרופב .דיתעב השירפל

 64886 לש | הנחבאב הנומת תא

 -הו עוצימה ךילהת לע םירזוחו (6144א4096)

 .םימעפ 3 היצאיצנרפיד

 תיטמורכ תונמאנ

 ןניא ?חסוס62 תונומת לש תויעוצקמה לבא

 האגה ,קאדוק .ההובגה הנחבאה תמרב קר

 ,הלש סוליצה ירמוח לש תיטמורכה תונמאנב

 -מכ קרוסהמ תושירדה תא רידגהל הדיפקה

 -הב ,לייוכמה עבצל קייודמ הדידמ רישכ

 םיינקית םיכסמ לש עבצה תונוכתל המאת

 םירמוחה תונוכת תא עבוק ,661א 709 ןקת)

 ,ךסמה יעבצ תשולש תא סירצויה סיינחרזה

 סג רדגומ ןבלה רואה .(לוחכ-קורי-סודא

 .(615 ןוגריא לש 265) ימואלניב ןקתב אוה

 -יצ לש לודגה ימנידה חווטה לע רומשל ידכ

 ןווג לכל תויביס 12-ב תישענ הקירסה ,סול

 ומצע בוקה .לסקיפל תויביס 36 לכה ךסבו

 ךירצ יכ רורבו לסקיפל תויביס 24-ב בותכ

 יופימב .רוקמה לש יראניל-אל יופימ עצבל

 סיקלח יכ רמאל סינווכתמ ונא יראניל אל

 סירבוע רוקמה לש םיכרעה חווטב םינוש

 ןווג תויביס 12 .תונוש תויצרופורפב ייצוויכיי

 -פא םיכרע 4096 ונל .תונתונ לסקיפ לכל

 תופמל ידכ .לוחכו קורי ,סודא לש סיירש

 -פא םיכרע 256) תויביס 8-ל םינווגה תא

 -הל טושפ רשפא תיראניל הרוצב (םיירש

 1994 לירפא לארשי 6

 ךכ לבא ,תונורחאה תויביסה 4-מ םלעת

 .בחר ימניד חווטב הקירס לש ןורתיה םלענ

 חווטה אולמ לע רמוש יראניל אל יופימ

 -יש יייע הנומתל סיבושחה סימוחתב ימנידה

 דחא ירפסמ ךרע ןיב המצועה תוגרדמב יונ

 םיקד םיסנאוינב ןיחבהל ידכ ,לשמל .ינשל

 סיכרע) חווטה לש ןוילעה קלחה ,רוחש לש

 255 ןיב שרפהה .1-ל 1 הפוממ (4000 ביבס

 -ועל .4094-ל 4095 ןיב שרפהל הווש 254-ל

 סחיה םסישיגר ךכ לכ אל םיעטקב ,תאז תמ

 תויביס 8 ביתכב תחא הגרדמו הווש אוה

 .תויביס 12 תוגרדמ לש לודג רפסמ תנייצמ

 -מה תא ןקתל סג ךרוצ שי יופימה בלשב

 .סינוש סליפ יגוס לש םייטמורכה סינייפא

 שי ;ולשמ יייפואיי שי ינועבצ םליפ לכל

 שיו (סילוחכ םינווג םישיגדמ) ייםירקיי

 ."סילולצי  שיו ייעבצ ייווריי שי  ,ייםימחיי

 ןקתל ךרוצ שי יביטגנ סליפ סיקרוס רשאכ

 דעונש ,בהבהצה יופיצה לש טקפאה תא םג

 סיעבצל סרוג לבא הדח הספדה חיטבהל

 .תינורטקלא קרסנ סליפה רשאכ סידירחמ

 -נה תואלבט תרזעב םישענ םינוקיתה לכ

 שי ןתוא ,500ח6 0813006 /\!80₪[חחו5 תוארק

 .דוחל סליפ גוס לכל ןיכהל

 אוה הסיחדל הקירסה ןיב ןורחאה בלשה

 ינייניק לדומל א08-מ עבצה לודומ תרמה

 הזה לדומב .ץחסוס/ 66 ארקנש ,קאדוק לש

 סיצורע ינשו המצועל (צ) דחא ץורע שי

 לש טמרופל תצקמב המוד אוה .ןווגל (6,6)

 .(דיחי ,6א0%18 ,ןווג ורע ללוכש) היזיוולט

 הסיחד סחי גישהל תרשפמא תאזה הרמהה

 הדימב ,ואדיוו טמרופל הלק הרמהו רפושמ

 -ית רשאכ .היזיוולטל םיננוכב םישמתשמו

 -דה הסיחדה תטיש תא ליעל ונרא

 -עה לש תועמשמל ונסחייתה אל תילאיצנרפ

 הנוש תוסחייתה שי לעופב .םיירפסמה םיכר

 .6 יצורע לש הסיחדלו ? ץורע לש הסיחדל

 העיגפ אלל רתוי סוחדל ןתינ סינורחאה תא

 .הנומתה תוכיאב

 בהז יטילקת

 1885 ?גס יצבקב תוטמרופמה תונומתה תא

 םעבצש סידחוימ םירוטילקת לע םיטילקמ

 דימע בוהזה יופיצה ,קאדוק ירבדל .בהז

 לבוקמה יופיצהמ ןמו ךרואל רתוי

 הרבחה .60-א ירוטילקת לש (סוינימולאב)

 הנש 100-ב רוטילקתה ייח ךשמ תא הכירעמ

 -מב תונומתה תא טילקהל רשפא .תוחפל

 םשר לכב וא ,קאדוק לש תדחוימה תכרע

 -ופ הרידגה קאדוקש תורמל .טעמכ 02-8

 ,סיצבקה הנבמו סינותנה תמרב שדח טמר

 ?תסוס62-ה קסידה לע רוטקסה תמרוב

 הביתכל סירוטילקתב לבוקמה ןקתל םאות

 .("קוריה רפסהיי) תימעפ-דח

 בייח רוטילקת לכ ,[ח886 'ג6 יצבקל ףסונב

 .וב שומישל םסיינויחה סיצבק רפסמ לולכל

 תאו (ע1אם0108צ) ךירדמ םיללוכ הלא

 <בוק) | "םילוביה | תונומת | סובלא

 לכ תא םיטילקמ אל םא .ס/ א [םש סע

 תא ןכדעל ךרוצ שי ,תחא סעפב תונומתה

 -תל תונומת םיפיסומש םעפ לכב םיינשה

 -ירה תא קוחמל רשפא יאו רחאמ .רוטילק

 רצייל סיבייח ,שדחמ וילע בותכלו ןשיה סוש

 רבד ,םעפ לכב שדח סובלאו שדח ךירדמ

 תונומתל רתונש חפנהמ טייבהגמ 25-כ לזוגש

 ןורתיה .(תונומת 4-ל ןוסחיא חפנ לש ןדבוא)

 אוה תחא הטלקהל תונומתה לכ זוכיר לש

 -המ רתויב ןכוהש ?גטוס62 רוטילקת .רורב

 -מה לש דיחי קתועמ רתוי ללוכ תחא הטלק

 ןנוכל קקזנ התא ןכלו ךירד

 -וכה תרחא ,וב ןייעל מייע א[01/7150551טא

 .רתויב ןכדועמה קתועה תא אצמי אל ןנ

 םינעוצקמל םידחוימ םיטמרופ

 דעוימ יעא0יי טמרופ ,ליעל ונרכזהש יפכ

 -לש 3 ללוכ אוהו תוהובג הרטלוא תונחבאל

 בוק תא | .היצאיצנרפידו עוצימ לש םיב

 טמרופ ךפוהש) ישילש רדסמ סישרפהה

 -תה לע סירמוש (648455 טמרופל 6

 רוטילקת סג .[9ם ארקנה רושיאב רוטילק

 הנחבאב תונומתל רוזיא ללוכ "'א!=0164].יי

 סג רמוש "2א1איי טמרופ .דואמ ההובג

 ,6א(צ א םיעבצה תעברא בחרמב 717" יצבק

 יי ק0א1:0110יי טמרופ .סופדב לבוקמה

 -יש רשפאמ אוהו הידמיטלומ ימושיל דעוימ
 סתירוגלאב םיסוחד לוק יצבק לש בול
 םייטרדנטס יתרפיס וידוא יצבקו 406א

 לנש ללוכ סג הז טמרופ .(ייסודאה רפסהיי)

 -%- ו יל --- ---------]



 קז אין 15ד.ק60) םיצבק

 הלעפה תוארוה סע (5%ד].4.ק60-ו

 -אה גוסה .לוקה רוזחישלו הנרקהה דויצל

 טמרופ אוה 201002 ירוטילקת לש הנורח

 סיגולטקכ שמשל ודעונ הלא .יי6/ ד 1.000

 דבלב ,88%6/16 ,הכומנ תוכיאב תונומת לש

 -אב תונומת 4000-מ הלעמל ןסחאל ןתינו

 .רוטילקת לכ לע 1928128 תנחב

 -תב תופצל מייע םילכ םירסח אל םויכ

 תא העיצמ המצע קאדוק .?10ו002 ירוטילק

 ,םובלא תומדב תונומת דסמ 009%

 -ומת דוביעל הטושפ הנכות ,8

 תונומתב היפצל ילכ ,46655-ו יסיסב הנ

 -הל תונומת ירגאמ לש םיקפס סילוכי ותוא

 תיברמ 6411/00 ירוטילקת לע ןיקת

 -וש רואל האצוהו הנומת דוביעל תונכותה

 -לו 1חוגַאְט 0 יצבק טולקל תולגוסמ תינחל

 תונתבאה לכב | תונומתה תא | קיפה

 םג העיצמ קאדוק .16884%6 דע 8450/16-מ

 ,תיסח* הטושפה ,הכירעה תנכות תא

 -לעו טסקט תפסוה ךרוצל 80

 הכימת גישהל ידכ .תונומתל םייפרג סירוט

 המסריפ ,הישעתה לש רשפאה לככ הבחר

 -של שי הב תונכיתה תפש יטרפמ תא קאדוק

 [חוַפט יצבק םע תורישי רשקתהל מייע שמת

 תויפרג תונכות ינרצי םילוכי וז הרוצב .6

 ךותב ?861002-ב הכימת בלשל הידמיטלומו

 .סהלש סימושיה

 -ופה אוה םסרפל החמש תוחפ קאדוקש המ

 -בק אורקל ידכ .[456 ?ג6 לש ימינפה טמר

 חותיפה תכרעל ןוישר שוכרל שי הלא סיצ

 הבסה סג תרשפאמ הכרע ,200000) לש

 סיעבצ לדומ לכל קאדוק לש 66 לדוממ

 תיגולונכטב קאדוק לש תאזה הטילשה .רחא

 הדימב עבקנ חותיפה בצקש תרמוא הבילה

 ךכל הצקמ קאדוקש םיבאשמה יייע הבר

 ישמתשמש הרק ךכ .הלש תופידעה ירדיסו

 ע6 ישמתשמ לע הפדעהל סיכוז שוטניקמ

 תביבסב סינימז אל ןיידעש םילכ סתושרלו

 הניעטה ןמזש סג ונאצמ ונחנא .\ 5

 הברה תכשמנ 1688%6 תנחבאב תונומת לש

 18 ולדוגש ץבוקל ריבס הארנש הממ רתוי

 םיריממה לכ אלו (השירפ רחאל) טייבהגמ

 תוכיא לע םירמוש םיעבצ לש םילדומ ןיב

 ויה תורחתו תוחיתפ רתו* תצק .הנומתה

 תויצקנופ לש היצזימיטפואה תא תוציאמ

 רתוי דוע הריהמ העמטהל תומרות ויהו ולא

 -מה הדובעה תביבסב ?002(10-ה לש

 .תיעוצק

 המדיקה ריחמ

 השענ 7001002 תונומתב שומישהש לככ

 סוססכ ירוטילקת
0 
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 ואצמ אל ןיידעש תויעבה תחא

 תומיאתה רטוח איה ןנורתיפ תא

 166 236 לש ם*טמרופה ןיב

 םילבוקמה םיטמרופה ןיבל

 סופדה תישעתב

 המישמ הראשנ רוטילקתה תנכה ,לוזו ןימז

 תיפסכ העקשהו דחוימ דויצ הכירצמה הרקי

 סיעיגמש דע ,ליעל רבסוהש יפכ .הדבכ

 רובעל סיבייח 62-א סשרב הביתכה בלשל

 -וימ קרוס .קאדוק לש תינייניק הירוטירטב

 בחרמ תרמהל תיניייק הנכות ,רקיו דח

 ןחוגַפט 86 יצבק תכירעו הסיחד ,םיעבצה

 תכרעמ העיצמ קאדוק .םירוטילקת סשרו

 -חת לע תוססובמה ,תוריש תוכשלל האלמ

 םיריחמב ,ריהמ סשרו 50% לש הדובע תונ

 -נש תופסונ תורבח .רלוד ףלא 100-מ לחה

 -והל וחילצה אל ,ייגופ ומכ ,הז םוחתל וסנכ

 האצותה .תיתועמשמ הדימב ריחמה תא דיר

 -קת תנכהו הקירס) תורישה ריחמש איה

 .תיסחי הובג ראשנ (א1451'ם8 רוטיל

 םיריחמ עיצהל תורבח ומכ ולחה בייהראב

 -יל הווקתב תילכלכ הקדצהל תחתמ םיכומנ

 קוש תלכלכל איבתש ,תינומה השירד רוצ

 -מה תוויש תוכשל לבא | ,הכירצ ירצומ

 ןיידע םימלצל הדבעמ יתוריש ןתמב תוחמת

 טמרופב הנומת לכל רלוד 4-ל 2 ןיב תושרוד

 רלוד 20 דעו (168356 תיברימ הנחבא) ליגרה

 תיברימ הנחבא) ייקאסיי טמרופב הנומת לכל

 תא ףיסוהל שי הלאה םיריחמל .6

 ביטגנ ,ירוקמה סליפה לש חותיפה תויולע

 .ימלוגה רוטילקתה ריחמ תאו ,תויפוקיש וא

 תונומת תספדהל תיסחי ,הובג ריחמהש לככ

 הנקב ריבס טלחהב אוה ,יתחפשמה סובלאל

 הקירס .תיעוצקמ תיפרג הדובע לש הדימ

 תדרפה ךרוצל תויפוקש לש תילנויצנוונוק

 תוכשל בורב רלוד 50-ל 20 ןיב הלוע םיעבצ

 .תורישה

 רבעה םע תומיאת רפוח

 ןנורתיפ תא ואצמ אל ןיידעש תויעבה תחא

 לש םיטמרופה ןיב תומיאתה רסוח איה

 -תב סילבוקמה םיטמרופה ןיבל 1886 0

 ןיב ,םיילנויצנוונוק םיקרוס .סופדה תישע

 יקרוס וא סילוז םיינחלוש םיקרוס סה םא

 סניא ,רלוד ףלא 100-מ רתוי סריחמש ףות

 םושירל 1486 736 יצבק רצייל םילגוסמ

 -יימ הלא םיקרוס .ליגר ?םסוט6]) לע רישי

 לש) 67 וא 717" טמרופב סיצבק םירצ

 תעברא ,6א+א) םיעבצ העבראבו (סקטיאס

 -הל ןיידע רשפא-יאש ,(סופדב וידה יעבצ

 -וק .קחסוס62 לש סיליגרה סיטמרופל םרימ

 הרטמל דחוימ טמרופ סג הניכה םנמא קאד

 ילנזבזביי טמרופ הז לבא ,ץזוחו !יחטוט6 2 ,וז

 -ימג אללו הסיחד אלל ,[חגק6 'גט-ל סחיב

 ךממ ענמי הז תומיאת רסוח .הנחבאב תוש

 בוכריאל .סוידמכ 062(280-ב שמ תשהלמ

 רבודמ ןכ םא אלא ,םיכמסמ לש ינורטקלא

 .ןהלש ירוקמה ביטגנה תא ךל שיש תונומתב

 סינתונ אל סג 2500062 לש םיטמרופה

 ןה) תויטמורכונומ תונומתל התואג הבושת

 -ייקו (עבצ תונומתכ בתכהלו קרסהל תובייח

 לדוג ןיב סחיב תויחרכה אל תולבגמ תומ

 סליפ ,לשמל .רוטילקתה טמרופל .םליפה

 תנחת לע הקירס רובעל בייח "4א5 לדוגב

 םא םסג ,28א0 רוטילקת לע םשרהלו יא()

 .64 856 הנחבאה תא לצנל הצור אל התא

 רוכזל בושח תוינונטקה תוינורטל רבעמ לבא

 ןוכנה ןמזב עיפוה ת0ו0002-ה :דחא רבד

 יכ חיטבהל ידכ ךכב ידו קושה יכרצ תניחבמ

 תליהקב תוחפל ,ילסרבינוא ןקתל ךופהי אוה

 סא .סופדל םיאיבמהו םייפרגה סיבצעמה

 ןקתל סג ךופהי אוהו יקווישה ןוזחה שממתי

 -והל איבי הז .בוט המ ,הכירצ ירצומב יתיב

 לשו הרמוחה לש םיריחמב תיטסרד הדר

 ?תכונה ובצמב םג לבא | .סםיתורישה

 האורש דחא לכ ןיינעל בייח |!'תטוט6-ה

 -יד תונומתל המרופטלפ ישיאה בשחמב

 .תוילטיג
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 ה'דמיטלומ תוגצמ תריצי
 ןיקסר ןיבור

 םע : +רלוד 500 הריחמש היזיוולטל רלוד 5000 וריחמש ק6 ךפוה התא ךיא"

 לבא ,הישעתב דחא לכ רבכ עמש תאזה החידבה תא "!ןבומכ ,הידמיטלומ

 השעבכלכ הידמיטלומל םיפחייתמ אל בוש .הצקוע ההק הנורחאלש הארנ

 םיכרצל וידואו ואדיווב שומיש לש היצמיטיגלהו בושחימ לש הרוחשה

 הכרדה תונכות '"ע הצרפנ ךרדה .םיינרמש םיגוחל םג רבכ העיגה םייקסיע

 םדא חוכב ךוטחל לוכי הידמיטלומב שומיש ךיא וארהש תויביטקארטניא

 .תילטנורב התיכב םיממעשמ םירועשמ רתו' תובוט תואצות גישהלו
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 !םירצומה תא ונחב ךיא

 ידטמ ףסוא םע ונלחתה

 תא םיללוכה 8

 .הגצמה ינותנ

> 

 ונינב הקיגולה תא

 תואחטונ תרזעב

 תא תוטלוקה ,תוינאילוב

 .דימלתה תולועפ

4 

 היצקארטניאה יכטמ

 םילכה תרזעב ובצוע

 .םיימינפה םייפרגה

4 

 תלוכיה תא ונקדב

 לפטל הנכות לכ לש

 .םיסקדניא םע םינתשמב

4 

 הלאש ןיב םירבעמה

 ואדיוב ושענ הלאשל

 .בשחמ בצועמ

> 

 םירחוב רבעמה ןטממ
 יגולנא ואדיוו עטק

 ןולחב ץובישל

0 

4 

 ואדיוו עטק לבל
 יביטמרופניא עטק ףרוצמ
 .םינותנה ידטממ

4 

 ילולימה עדימה בוליש

 דצב תללגינ הביתב השענ

 .הגצמה לש ןימי
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 -ומ לש החירפה תא וניאר אבה בלש

 תוריכמו עדימ יפוסמ לע הידמיטל

 (הידמיטלומ לש ןוגריזב ייסיקסויקיי)

 תרזעבו םיירוביצ תומוקמב סיבצומה

 סורגל סיחילצמ הידמיטלומה ימסיק

 .םייתייפכ םינכרצל ךופהל םימימת םיחרזאל

 תויקסיע תוגצהב הידמיטלומ סג סיאור וישכע

 תורופא תופילחב םיפסכ ילהנמו "תורופאי"

 .תויטנגווארסקאהמ סילהבנ אל בוש

 סישדחה סיצירעמהמ דחא יל רמא המ ועמשת

 תחאב הכרדה תדיחי להנמ ,הידמיטלומ לש

 סהב דושחל סינורחאה דחאו תולודגה תורבחה

 יזא" .יתנפוא גהלו תונפוא ירחא תופחסהב

 היטיולטל הלק העשל 20-ה תא יתכפה ילוא

 -רה להקה .יתגשה הרטמה תא לבא ,תינבבוח

 סייחל ררועתה סוד

 סיעדומ םלוכ סואתפו

 -הה תדוקנל קוידב

 -ומה לכ .ילש הפקש

 -חה תלבקל סיחמ

 קועצל סילוכי תוטל

 -אש רחמ דע סויהמ

 -גל סוידמל תתל רוס

 -המ הגצהה תא בונ

 תא יתבנג ינא ,ןכות

 -מה ראש לכמ הגצהה

 השולש סינש .םיצר

 -ומ ,םייפרג סיטקפא

 עטקו תססות הקיז

 תיתרגישה הגצמה תא וכפה ואדיוו לש רצק

 ןיינעל ילש ביצקתה תושירד תאו החלצהל ילש

 ."רוגס

 יתינק אל הידמיטלומה תנכות תאש ןבומכ"

 -הב ןויסנה תאו יתנשה ביצקתה ינויד ךרוצל

 תלחתה יפל םייתעש יתשכר אל תוגצמ תקפ

 -במ יידבכיי אשונ איה הידמיטלומ .ומצע ןוידה

 -בו הרמוחב םילכה לע טלתשהל תלוכיה תניח

 -יקה תויזטנפה שומימל סישמשמה הנכות

 לש ץוצינ סע דלונ דחא לכ אל .ונלש תויטמנ

 -חי תוטושפ תוינכט תולטמ וליפאו בלב ינילפ

 תושרוד ,עטקל עטק לש קלח רוביח ומכ ,תיס

 סרוק תנכה סע יתלחתה .תכשוממ תלוגרת

 יצחכ דוע ואב וירחאו םילילמת תודבעמל רצק

 -ייג רשאכ .תיסחי םיטושפ םיטקייורפ רסירת

 הגצמה תנכה ךרוצל ילש ןויסנה לכ תא יתס

 ןורתי יל היה רבכ ,הכרדהה תקלחמ ביצקת לע

 חתנ לע סירחאה סירחתמה לכ ינפ לע רורב

 היהי אל רבכ הז האבה הנשב .ביצקתה תגועמ

 -אה תוקלחמה ישאר לכ הנש דועב .לק ךכ לכ

 .סהלשמ הידמיטלומ תוגצמ סע ואובי םירח

 -סמ סתוא האור רבכ ינא יכ ,תאו עדוי ינא

 דומלל סיסנמו ונלש חותיפה זכרמב סיבבות

 ."עוצקמה תודוס תא הבינגב

 הידמיטלומ תוגצמ תריצי

 תננכותמ תויתריצי

 ,הידמיטלומל (0711081א0) הריצי תונכות

 -חתה לכ תוירחל תושמשמ ,וז הריקס לש אשונה

 דיקפתה .תחא תרשרשל תגצמה לש סיקל

 בלשל המודב ,הכירע ןחלוש שמשל אוה ןהלש

 סיעטק ףרצמ ךרועה .עונלוק טרס לש הכירעה

 סיטקפאו היצמינא ,הקיפרג ,ואדיוו ,לוק לש

 תשולש .םיעוריא לש דיחא ףצרל ,רבעמ לש

 - סויכ הידמיטלומ לש םיירקיעה סימוחתה

 -יא הריכמ/עדימ יפוסמ ,בשחמ עויסב הכרדה

 סיבלשמ - תוינורטקלא תוגצמו םייביטקארטנ

 הפוצה ןיב תויביטקארטניא לש תונוש תומר

 בשחמ תרזעב הכרדהב .הריציה ןיבל שמתשמה

 -תה .הריכמ/עדימ יפוסמב סג לבא ,דחוימב

 הפוצהש תולועפ יייע תעבקנ הגצמה תוחתפ

 לש ירקיעה ןייפאמה

 תיחכונה הריקסב תונכותה

 ל תורשפאמ ןהש ,אוה
 תידמימ-בר תכרעמ תונבל

 עדימה תמירו לש

 עדימ תשקבו תולאשל תובושת ןוגכ ,עצבמ

 -יל תוחפ תוקקזנ תוינורטקלא תוגצמ .ףסונ

 ללכ ךרדב ,הגצמה תוחתפתהב ףועיס תלוכ

 -תה לש רורב לולסמ לע רומשל הצור גיצמה

 ,םיידדצ סיאשונל ףחסהל אלו הגצמה תוחתפ

 -יא הטילשב ךרוצ שי ןאכ םסג לנא

 תלוכי לע רומשל בייח גיצמה .תיביטקארטנ

 ףיסוהלו תונוש תודוקנב הגצמה תא רוצעל

 הגצמ .ישיא ךפונ ךסמה לע ןרקומה רמוחל

 ומכ "הרוגס"  תויהל הלוכי אל תינורטקלא

 .תטלקב ואדיוו טרס

 אשונב ,ןורחאה אלו ,ןושארה וניא הזה רמאמה

 6 לש 14 ןויליגב .הידמיטלומ תוגצמ תנכה

 ונוקס תילארשיה הרודהמה/א/ 0/5

 (רלוד 600 דע 300) תורקי אל תונכות שולש

 -מל אקווד ואלו יקסיעה שמתשמל תודעוימה

 הריקסב .תוגצמ לש הקפהב החמתמה ןעוצק

 -ות 5 סע העיריה תא סיביחרמ ונא תיחכונה

 דבלמ .סינעוצקמל תודעוימה תופסונ תונכ

 תולוע סג ןה | ,א!ט!ווחו66וג 10018006 ,תחא

 .קידצהל לוכי ןמדזמ שומישש הממ רתוי הברה

 רלוד 5000 דע 2450 לש (בייהרא) ריחמ סע

 ןהב סיאצומה םישמתשמל איה הנווכהש רורב

 .ינויחו ירקיע הדובע ילכ

 ללוכ ןורתפ אל ןיירע

 הלא תונכות לש תירקיעה הרטמהש תורמל

 סיידוע: סיעצמאב ונכוהש םיעטק בלשל איה

 תוללוכ הריקסב תונכותה לכ ,תחא תגצמל

 -רג ,טסקטב לופיט לש םייסיסב סיטנמלא

 טחייתהל רשפא יא לבא .היצמינאו לוק ,הקיפ

 לע ךירצ התאש המ לכל ללוכ ןורתפלכ ןהילא

 תיעוצקמ הדובע .תוגצמל וידוטס חותפל תנמ

 ,דוחל טנמלא לכל םיילמיטפוא םילכ תשרוד

 -רג ,היצמינא ומכ תובכרומ תוריציל דחוימב

 -טב יפרגופיט לופיט ,תיטסילאיר-וטופ הקיפ

 אוה יח ואדיווב לופיט .הקיזומ תריציו םיטסק

 םיטעמ םישמתשמ קרו המצע ינפב היעב

 -לוו תונומת לש ייהדיכלייל הרמוחב סידייוצמ

 -תל תויגולנא ואדיוו תונומת לש הכיפה) ואד

 -דו תויתרפיס תונומ

 ןוסחיא ךרוצל ,ןתסיח

 -מה לש יתרפס ןורכוב

 ,(א8א1 וא קסיד ,בשח

 תונומת רוזחישל וא

 ההובג הנחבאב תוסוחד

 -מה בור .יתימא ןמוב

 בולישב תוקפתסמ תוגצ

 ךותב יגולנא ואדיוו

 -נה הקינכטב "ןולחיי

 1660 096ג3ְע תארק

 -טב | .(ואדיוו  יוסיכ)

 ואדיווה תוא וז הקינכ

 - יגולנא רוקממ קפומ

 - יגולנא ואדיוו רוטילקת וא ואדיוו תמלצמ

 ךותב ,ןולחב ףסונ דוביע לכ אלל גצומ אוהו

 בוליש .ולוכ ךסמה ינפ לע וא ,תיפרגה הגוצתה

 בשחמ תרצוימ הקיפרג סע יגולנא ואדיוו לש

 יסיטרכ לבא ,תדחוימ הרמוח שרוד אוה םג

 -מה םיסיטרכמ הברהב סילוא צואן \ץ

 אוצמל לכות .יתרפס ואדיוו גיצהל סילגוס

 .דבלב רלוד 500-כ לש ריחמב סתוא

 דחוימב תועיפשמ הגצהה תרמוח לש תולבגמה

 ,םיברב הצפהל ודעונש תוינורטקלא תוגצמ לע

 -בו תוכורעתב סיאורש גוסהמ תוגצמ לשמל

 רשפאתש הרוצב רצייל שי הלא תא .תואצרה

 יוצרו תדחוימ הרמוחב ךרוצ אלל ןתוא "ןגנייל

 אל רפסמ לע תויחונב תבשל לכות הגצמהש סג

 תוגצמב ואדיוו בוליש .םיטקסיד לש לודג

 ,הנטק הנומתב קפתסהל חרכהב ץלאנ הלאכ

 -לו טוחדל רשפא התוא ,תינצפוקו תספסוחמ

 -מב ,תאז תמועל .דבלב הנכות תרזעב שורפ
 ןנוכ ללכ ךרדב בלושמ תוריכמ/עדימ יפוס
 בלשל רשפאמה ואדיוול יגולנא רזייל-קסיד
 המוד הרמוח .ההובג תוכיאב תיגולנא הנומת
 לולע ריחמה יכ םא ,הכרדה תתיכב בלשל ןתינ

 .תיסחי רקי תויהל



 לכלל ומתוגצמותריצל

 הידמיטלומ תונכות .תו'רק'ע חונוכח תאוושה < 7

 -והש ,תוגצמ תנכהל תונכותה ןיב קדה לובגה

 תורקסנה הריציה תונכותל ,14 ןויליגב ועיפ

 רעפה תא ונרכזה רבכ .ידמל שטשוטמ אוה ןאכ
7 0 

| 0 
 אוה הממ ונובסה אל לבא ,סיריחמב לודגה

 ₪ חייה [רשיק ) תוטותס חצה ]60 הוס טז: דופ הטוהסזוחח

 ו ו : \ ד -ונה העקשהה תרומת לבקמ התא המו עבונ

 בק 8 ו סז //;חטסש דא ו !סז שח לש ירקיעה ןייפאמה יכ רמאל רשפא .תפס

 יאקירמאה ןוריחמה יפל סה 5 5 5 ו 00 -אמ ןהש ,אוה תיחכונה הריקסב תונכותה

 -ירו לש תידמימ-בר תכרעמ תונבל ךל תורשפ
 0 זו

 םהחהההאטסםה - ₪ "7 ם 777 ₪77----ם77 -7-ש---- -ומה ןהב ,תוטושפ תוגצמל דוגינב .עדימה תמ

 .0ח-5ו18 1ז8וחהַה 6 ₪ ₪ ₪ תדוקנמ חתפתמה יראניל טרס אוה יפוסה רצ

 00/1/08 18110 פטה !/!36וחזספת !/ו36וח105ה, )הוא = אס חוא 6 ףועיס תדוקנ לכ אלל םויסה תדוקנל הלחתהה

 0 ₪ ₪ - 5 לש לודג רפסמ תללוכ תידמימ בר המירו ,ךרדב

 יב ₪ ₪ ח=₪ מ ם

 0 ה מ וה סח ם הלילעה תוחתפתה תעבקנ ןהב ,ףועיס תודוקנ

 שס ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ תובוגת סה םינתשמה .םינוש םינתשמ יפל |

 ,הריחבל ול םיגצומה םינוש םירטמרפל הפוצה
 סטו

 15 ₪ ₪ ך ₪ -ומה הלאשל תונוש תובושת ןיב הריחב לשמל

 ב ₪ ₪ ₪ ₪ לש תיראניל-אלה תוחתפתהה .ךסמה לע תגצ

 וב 018קתו05-08500 = 6/8ק7/05.08560 07301/05-08556  6 68 -יוול רטייל קסידב שומישל הביסה איה הגצמ

 ה ַּפ - 5 5 - רשאכ .(ש08) ליגר יטנגמ טרס ןנוכב אלו ואד

 ה = : 2 2 ב שי הנוש ואדיוו עטק הבושת לכל סירשוק

 ל ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ דנא סוידמבו קלח לכל תיארקא השיגב ךרוצ

 .קסידב שומיש יייע קר ירשפא רבדה יגול
0 

 08 . . - ם

 00055 806 7086 סחוץ ₪ ₪ ₪ ם ,תויתונכית לש ןוויכל םג תוטונ הריצי תונכות

 100 טל ₪ ₪ . ₪ ם וא תוינוציח תונכ:ת תופשל אורקל תלוכי םע

 ₪ ₪ 08 - -מה יונישה .תוימינפ ורקמ תופש תללכה יייע

 0 הריצי תונכותב הנורחאל לחש רתויב :תועמש

 5 4101 קשממ סע ואומ6ס תביבסל רבעמה אוה
 זץ | ] . ם .

 7 ₪ . . . ₪ -טס סירביירד תירפס ,ייהידמל הרקב קשממיי)

 8 ₪ " ₪ . מ יתורישל תשגל הנכותל סירשפאמה םייטרדנ

 5 ₪ [ . ם 1 -הש ילבמ - רוייל קסיד תלעפה ומכ - הרמוח

 818 צו ווסח 1 ₪ . . ם. לכל רביירדה תא ומצעב ןיכהל ךרטצי תנכת

 ,םייתנשכ ינפל ,הנורחאה סעפב .(רובאו רזבא
1 

 0 5 5 5 - - סירצומה בור ,הריציח תונכות תא ונרקס הב

 ו 5 5 5 = - לכש םירזבאה רפסמו 205 יססובמ ןיידע ויה
 ז0660078ו (501 וקזוח) . . . ₪

 0 ₪ ₪ . קשממ .תיסחי ןטק היה ליעפהל הלכי הנכות

 0 ₪ . . ₪ ₪ -עמ ןיב ןכושה יילע-רביירדיי ןייעמ אוה 1

 וה . ₪ . ₪ . לש םייפיצפסה םירבי:רדה ןיבל הלעפהה תכר

 -תל הצורה הרמוח ןרצי לכ .הרמוח רובא לכ
0 

 וקח החטטזוט סח ₪ . . . . רשגיש רביירד קפסל בייח 61 קשממב ךומ

 ב ₪ . - 5 תונוכתה ןיבל א!01 לש יטרדנטסה קשממה ןיב

 כ 5 5 א . 5 רוטפ סושיה חתפמ .ולש רצומה לש תוידוחיה
 0 . ₪| ם [-| ₪|

 7 - 5 . . 5 הנוב אוהו יפוסה רזבאה תא ריכהל ךרוצהמ

 ו . . - . . .ינלית קשממ יפלכ ולש םירוביחה תא

 ₪000 טטזוסחצ ם . . ם ₪

 רי. 000 ,סויכ םירצומה בורב תמייק !01-ב הכימתה

 ו ישקר הש יש ראה דרפנ יתלב קלח הווהמ אל ןיידע איה לבא

 1 = 5 כ 55 = -סמ אל סג ןה .שמתשמה לש הדובעה ןחלושמ

 5 | . 5 - 2 5 דוק בותכל ךיא דומלל מייע קיפסמ עדימ תוקפ

 ו תכרע תא שוכהל קקזנ התאו א161-ל הלעפה

 תר 7 77 ₪ 7 שש א א - םילשהל הצוה התא סא ,ו/וחטסאפ לש 50

 תטחפ שו660 6זסקק66 800 [ט|!-5066₪₪ ₪ . . . ם תוכמות סנמא הריציה תונכות .רסחה תא

 5 קקס15 60 5 . . . . . -מה ,1660 (סז \/גח4ס5 ךרד 'תרפיס ואדיווב
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 | תוהימ | ּ /
 םינוילימב 4 |

 !רוחאמ ראשהל םוקמב ךלש םיקסעל ='.וד6מנ6מ/ ףסוה

 5 / תוהיכמו קוויועל הידמיטלומ ירצומ חותיפ ,ץועיי
 עדימ תוהמע הכהדהו ךוניח | תויקסע תויצמנזרפ

 אטודוש םפו 4 אאס

 וא-סהוואדוסא 555 דס. 03-5234781 .סקפ 03-5245793.לט א'"ת 49 ןמשירפ 'חה מ"'עב הידמיטלומו עדימ תוכרעמ טיסקא
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 לש השירפו הסיחדל תוביטנרטלא רפסמ תקפס

 תבייחמ תיתוכיא הנומת לבא ,הנכותב ואדיוו

 רתויב לבוקמה ןקתה .תידוע: הרמוח תשיכר

 -ואש הסיחד סתירוגלא ,1ק80 אוה הז סוחתב

 .םיירקיעה םיימלועה הניקתה ינוגריא יייע ץמ

 םיטרפ רמשמ וניאש גוסהמ אוה הז סתירוגלא

 ןיבש סחיב טולשל ןתינו (0058צ) םיילוש

 תעיבק יייע ,רופחישה תוכיאל הסיחדה סדקמ

 -הל ךכ ןתינ .םיילוש םסיטרפ לש הטמשהה ףס

 -הל ילבמ ,רתויו 100:1 לש הסיחד יסחיל עיג

 -יחד יסיטרכ .הליבק יתלבל הנומתה תא ךופ

 ילכל קוקז התא םא

 סנ המישמה עוציב רשפאיש

 ,רתויב רצקה ןמזב
 תרבח לש 160ת 4גוסז וא

 רצומה אוה \וחו1 66

 רבכ לבא ,דואמ םירקי ןיידע םה 1206 תס

 -ישב .סיריחמ תדירי לש הרורב המגמ םיאור

 גוסהמ) 62.80% לע הביתכ םע בול

 -עב טילקהל רשפא וילע 6-00

 -קה תרשפאמ 1280 תסיחד ,(דחוימ םשר תרז

 תוללוכה הידמיטלומ תוגצמ לש הצפהו הטל

 .הריבס תוכיאו ההובג הנחבאב ואדיוו

 08/2 סע סג רשפא

 תחת ורל ודעונ הריקסב תונכותה לכ

 ,הידמיטלומה יתורישב רזעהלו .\/ומ600ש5 1

 סג לבא .הלש םירחא סילכו ינקית קשממ ,לוק

 -ומ ימושי תנכהב המישרמ תלוכי שי 08/2 -ל

 ינייפוא) ינייפוא ןורסח דבלמ הידמיטל

 .הרמוח הכימתב רומח רוסחמ - דחא (05/2-ל

 שי םירובא לש תמצמוצמ הצובקלש תורמל

 ןיערגהמ קחרתמ התא סא ,תנייוצמ הכימת

 תא םילשהל ןתינ אלש ,ונומכ אצמת השקה

 .המישמה

 -ענ םא דחוימב הבוט איה 05/2 לש הכימתה

 תקפסמ איה הל תיפיצפסה הרמוחב סירוז

 לטנא לש הידמיטלומה סיטרכ .םירביירד

 תא עצבמ הז סיטרכ .לשמל ,6ווסח 1664 2

 -וקה סתירוגלאב ואדיוו לש השירפהו הסיחדה

 -ו\ תגצה רשפאמ אוהש ךכ ,הרמוחב 1 קד

 .הינשל תונומת 30 לש בצקב אלמ ךסמ לע ואד

 -וכ טפוסורקימ לש 1660 [סז \/גת60א תנכות

 קשממהו הנכות שומימב 1 קדוקה תא תלל
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 הידמיטלומ תוגצמ תריצי

 , \טווסח א668 סיטרכב אוה םג ךמות 1

 מבי לש טוווחמס6וב 81662 תביבסב קר לבא

 .חלצומו קודה ךכ לכ הרמוחה לש בולישה

 -מב שומישל ארוק ךלש סושיה םא ינש דצמ

 -רש לע תולעל לוכי התא - יגולנא ואדיוו רוק

 ןנוכ ףאב הכימת סויכ תללוכ אל 05/2 .ןוט

 היצמינא יצבק אבייל רשפא-יאו רזייל-קסיד

 -תה לש וטקאפ-הד ןקתל ךפהש ,₪1.6 טמרופב

 .הישע

 יכ אצמת ,הנוכנה המרופטלפה תא ךל שי םא

 וו

 איה טווסז2

 -ויב המיענ הביבס

 השיגנ ,חותיפל רת

 -יאש םישמתשמל

 ,םינתינכות

 רצייל תלגוסמ

 תושגרמ | תוגצמ

 -יוו םיטקפא םע

 - טיקזח סיילאוז

 .(5345) הלוזו

 תללוכ | הנכותה

 שמתשמ | קשממ

 הפשל יפרג

 לודומל ,תוגצמ תריציל םישמתשמ הב ,;\\/2

 -עה ןחלושלו 26ז/60| 1386/2 תונומתה תדיכל

 -עה ןחלוש ךרד ,ןיפיקעב .%/סזאק!ג6/2 הכיר

 -וש סינותנ ידסמ סע רשק לבקמ התא ,הכיר

 ךרד .(דועו 82 ,לקרוא 4858 ללוכ) םינ

 תובותכה תויצקנופ ףיסוהל לוכי התא \2

 .סזז. תוירפסו 6 תפשב

 -ומ ימושי תנכהל הביטנרטלא דוע תמייק

 או66ו %זוקו הנכותה .05/2 הביבסב הידמיטל

 תביבס תקפסמ !א6ושסזא 160תת0!ס8ץ תרבח לש

 לש הדיכלל םילכ ללוכ ,תיביטקארטניא הריצי

 -יסב יפרג קשממ תיינבל סילכו וידואו ואדיוו

 הריחמש הנכותה | .2ז636ח(ג(וסח /[3ת4ַקסז )גג

 דע תינמז-וב חותפל תרשפאמ בייהראב 5

 -צע 32 דע גיצהל סהמ דחא לכבו תונולח 2

 הז הנכות .ואדיוו וא םייביטקארטניא סימ

 לבא ,תמלשומ הרוצב ואדיוו גיצהל החילצמ

 -נש תוברה תויעבה תא ףוקעל לק היה אל

 .תוקידבה ךלהמב ןהב ונלקת

 תרכומ המגידרפ

 -סב תונכותה 5 ןיב .%/גח405 תביבסל רוזחנ

 /\טוחסזישגז6 :]תלוכיב תוטלבתמ סייתש הריק

 תואב תוכוז ןהיתש ,1ססה/\ט(םסז-) 7016510041

 -הה איה ןהיתשל ףתושמה ."םיכרועה תריחב"

 לכל תרכומה תילאוזיוו המגידרפ לע תוססבת

 יתמצ הזה םישרתב .המירזה םישרת - תנכת

 -פכ םע ,םייפרג םיכסמכ סיתנכותמ ףועיסה

 001-ב סילבוקמה סירחא סילכו הציחל ירות

 -גו לוק ,היצמינא ,ואדיווה יעטקו ,ינרדומ

 הריחבה .רושיקה תוצבשמב םיצבושמ הקיפר

 .ךלש סיכרצבו סושיב היולת םייתשה ןיב

 המישמה עוציב רשפאיש ילכל קוקז התא סא

 תרבח לש 160ת\טותסז יזא ,רתויב רצקה ןמוב

 קפסמ אוה .ףדעומה רצומה אוה \וחו[6שה

 ןובנ סימצע ךרוע ,תואצמתהל לק יפרג קשממ

 -יאה ףועיסה יכסמ תא תונבל ךל רשפאמה

 לעטקל סתוא רבחלו תוריהמב סייביטקארטנ

 -עמ תנכהב דחוימב הליעי וז הנכות .רושיקה

 הלוכי איה .בשחמ תרועב הכרדהל רועיש יכר

 הדיחיה םסג איהו תורישי 43458 יצבק בותכל

 .01/:-ב תכמותש

 רתוי עיקשהל ןכומ התא סא ,תאו תמועל

 -קמ לש אטותסזשג6 יכ אצמת ,דומילה בלשב

 רחאל .רתוי סיקזח םילכ ךל ןתית הידמור

 הדעויש הנכות דומיל לש םיעודיה םילוכסיתה

 תקפסמ וז יכ אצמת ,דבלב סינעוצקמל שארמ

 תויצלומיס תריציל הנימא הדובע תביבס ךל

 הרירגיי תקינכטב הכימת סע ,תויביטקארטניא

 -או 11ץקסז!ותא ירושיק ,םימצע לש "הכלשהו

 יפוסמל דחוימב המיאתמ וז הנכות .היצמינ

 םוכחיתב ךרוצ שי ןהב תוגצמלו תוריכמ/עדימ

 לש םינוש תורוקמ רפסמ בלשל ידכ בר ינכט

 ךכב תדחייתמ סג וז הנכות .וידואו ואדיוו

 וא שוטניקמ לע הגצמה חותיפ תרשפאמ איהש
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 -מה תוינידמב אוה סייתשה ןיב לודגה לדבהה

 4995 ,ההז אוה השיכרה ריחמש תורמל .םיריח

 תצפה יבגל תוינידמב לדבהה ,בייהראב רלוד

 .רתויב יתועמשמ תויהל לוכי אא'11א16 תסריג

 רובע רלוד 50-ל 10 ןיב לבקל הפצמ /\וח 1

 -אמ הידמורקמש ןמזב ,ץיפמ התאש קתוע לכ

 ןאכ רבודמ הרקמ לכב .תישפוח הצפה תרשפ

 יג דצל הריכמב אלו הרבחה ךותב הצפהב קר

 תתפל ןיינועמ התא סא .ינומה קווישב וא

 ,םירקמה ינשב ,קקדזת תירחסמ הצפהל סושי

 .ןויכזה ימד הבוג לע מייומל סנכהל

 הטוחסזשהז6 קז016551003]

 הידמורקמ לש הריציה תנכות לש 2.0.1 הסריג

 תוא תא רבעב הל האיבהש ךרדה תא הכישממ

 תושימג ,המצוע לש בוליש :ייסיכרועה תריחבי

 -הב הריחמו םינעוצקמל תדעוימ איה תונימאו

 לוכי הב שומישה םג .רלוד םיפלא 5-כ ,םאת
 האצותה לבא ,יארקא שמתשמל רגתא תווהל
 ףוסמ ימושי | .הביהרמ | תויהל | הלוכי
 -לי קחשמ ומכ ,תולקב םיעצובמ הריכמ/עדימ

 תנכהב אוה הלש יתימאה קזוחה לבא ,םיד
 לע םיססובמה ,בשחמ תרועב הכרדה יכרעמ



 הידמיטלומ תוגצמ תריצי

 ליעפמ דימלתה הלאכ סירועישב .היצלומיס

 -בב שומיש יייע תואיצמה תא המדמה תכרעמ

 -תה תא תטוונמ הנכותה .תותנכותמ תורק

 לש םירטמרפל םאתהב היצלומיסה תוחתפ

 .דימלתה לש סיעוציבה רוטינ ידכ ךות ,הרקבה

 הידמיטלומ תונוכת .תוירק'ע תונוכת תאוושה <

 ן₪ םייק [-רםייק אל - ו
 רדסב םיטרופמ סירצומה

 טוחסההז6 |60 הוס וטווח דופ תטוחסזוחש 6

 םיבוקנה םיריתמה .יתבאפלא = קזסז6550ח8] !סז (/וחשסא< א 5ץפ1חו טז סז וחש עבראמ תוחפ אל הידמורקמ הסייג ךכ םשל

 יאקירמאה ןוריחמה ופל םה = זסז וה ב -לק ילרודצורפ תונכית :תויתונכית תומגידרפ

 וו -צע החנומ תונכית לש םיטנמלאב שומיש ,יסא

 סח סונוז חה 1 ₪ ם ₪ - 5 .יעיבר רוד תופשו םינותנ ךרדומ תונכית ,םימ
 [צטהז-0זושסה זוחווחה ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

 0 כא תומגידרפה לכל תדחאמ תרגסמ ןיאש לבח קר

 501 |60 סז 6-00 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ -ית תושימג התוא תא תולגל שמתשמה לעו
 מ ₪ ₪ ₪ ם רשפא הז תא .הליבחה יחתפמ וליגש תיתונכ

 קוסקוס ם ₪ ₪ ₪ ם דומילב תובר תועש לש העקשהב קר שוכרל

 +6 08180856 \ופ3ץ ₪ ₪ ₪ ם ₪ .תוגצמ תנכהו

 זר

 יש השג קפסמ ,סלשומ ראש ורמל ,קלממה 1 1 1 16. 1 16.8 חוו!!וסח 26
 0 ₪ ₪ ם ם ם לכ הגיצמ הנכותה .תנכתל ןהו ןמאל ןה הריבס

 ו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ יפל המירזה סישרתב תצבושמה ,תימלצכ עטק

 ה תוחחהזוסח -יימ תוימלצה .הגצמה לש תיסיסבה הקיגולה

 קסוחז-10-קסוחז ₪ ₪ ₪ ₪ ו סה ם. וא הנומת תגצה ומכ ,םיטושפ סימצע תוגצ
 5173חתז !וחפ/0ונ/60 הוה שש ₪ ממ ₪ ₪ 3/0 ₪ םימצע לש הצובק וא ,ילקיזומ עטק לש הניגנ

 ה - 5 - ו .תירלודומ הרגיש-תת הווהמו רבכ הבכרוהש

 ה" יב ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ל
 וסל 107 ₪ ₪ ₪ ₪ ם -מה לש תיללכ הנומתמ סיבלשב רובעל לוכי

 % תורגש לש לדגו ךלוה טוריפ ךרד ,הגצ

 ל םס םמםש ש₪ מם ם קלח .טושפ םצע לש המרל דע תורגיש-תתו

 860 ם ם ם ₪ ם -יוו הנומת תונתונ אל תוינקיתה תוימלצהמ

 0 ם 5 " ם םימצעה לע תקפסמ הדימב תינטרפ תילאוז
 ו 5 5 2 61001.1: תימלצ ,לשמל .תוגציימ ןהש

 1819/5000 םס ₪ ם ן-ו₪ ₪| |
 ו - 5 ם ₪ ם ןתינ ןתוא תונוש תולועפ רסירת יצחכ תגציימ

 דיה התא תיללכה הנומתבש ךכ ,סינותנ לע עצבל

 00 -סמ סנמא הירוחאמ יכ חוטב תויהל לוכי אל

 ה ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ .הנוכנה היצקנופה תרתת
 נחזו| החס1ת6ז סטשחז 005 ם . || ₪ ₪

 5 היצקארטניא לש לע-הנבמ
 אסוס ם . ₪ | ₪

 ו 2 ּ 5 : היצקארטניאהו (0801910א) ףועיסה תוימלצ
 ו ו ראש תא סירבחמ ותיא "קבדייה תא תווהמ

 חומוס תא רורגל קיפסמ .המירזה םישרתל תוימלצה

 0 06 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ לע וב סוקמ) היצקארטניא תנייצמה תימלצה

 שוש ₪ ₪ ₪ ם 5 -תל םאתהבו וינפב גצומה לע ביגהל דימלתה
 כ לא (תוחתפתה ינוויכ תרחוב הנכותה ותבוג

 םו/ק ₪ ₪ ₪ ם ₪
 - 2 - 2 ם ₪ הצור התא וב סוקמב התוא חינהלו םישרתה

 / ם 5 ₪ . . -ווי וז הדוקנבש ידכ ,שחרתת היצקארטניאהש

 0% . [1 . ם . תנכתל ןתינ ותוא ,לע-הנבמ תיטמוטוא רצ

 0 ₪ ם - ם ם לש ןכותה תא .תורחא תוימלצ לש הרירג יייע

 ?וסז ם ם . ם ₪ תוימלצ לש ץוביש יייע םיאלממ היצקארטניאה

 ₪ " 5 2 - 5 ,ואדיוו וא טסקט ,הקיפרג תנרקה תוגציימה

 - 5 5 5 2 . -וגת תטילק ,היצמינא ,רוביד וא הקיזומ תניגנ

 ואו . ₪ . ּם . עטקה הז .המודכו הנתומ ףוע:סו דימלתהמ הב

 וז קסז, ץאז אס 08 ה 6 תונכית לש המגידרפה רורב יוטיב ידיל האב וב

 ו ו -מה תא תונבל ונחלצה ונחנא .סימצע החנומ
 ל - - -יסב יסאלק תונכיתל תוקקדוה אלל ונלש ךרע

 - % 5 5 2 ּ 2 .תואלולו ייזק-דזזמאיי תודוקפ ןונג
 פאס . . ם . ּם הלוכי 40101108ו/8₪ וב עטקה םג הז לבא

9 
 199% לירפא לארשי 6

 רה קת ל 4ּ]ּ]ּ]<\]-<]-"-"-*-]-"-"-"-זדש ₪.-[-[.[.[.[.[.-.------ש



 רורגל לק .הב הסונמ אלש ימל תלבלבמ תויהל

 ןה קוידב המ תעדל השק לבא ,תוימלצה תא

 לש קייודמ רואית ללוכ אל דועיתה .הנללוחת

 לכ ירוחאמ רתתסמה ילרודצדורפה ריבחתה

 םצעה תונוכת לע דומלל ךילעש ךכ ,תימלצ

 -רג תואמגוד סנמא ללוכ דועיתה .ןויסינ ךותמ

 ןווכמ עויס ןיאו תואיגשה ןהב תובר לבא ,תויפ

 .ךסמה לע

 המישמל המאתה

 תוריכמ /עדימ יפוסמ

 תתוינורטקלא תוגצמ

 ב ב

 בשחמ תרזעב הכרדה

 ו ובר הו
 = (6 6 םפופ [ומזמ65 (פש65 ]₪1 דש

/ 2 
 [ן/ש!טסמוש [0 ז!וש שוקה

 1606 -9וז6ע מווני וסל

 8 דויד

 | = (ם או 1 0 ש

 ו 0
2 [8: 
 .\ש 3-00 6 + 2

8 - 8 

 עורג בשחמ תרזעב הכרדה

 האג א 6
 (2וצס רסטו0][ 6270016 (לוג חו[

 הע ןזומדתש 123650 [סוש גמו65 לסוג 68 יאומ טק (0 5054 = [-
 011 כיסטז תה קוטאהטנ6 וגו 6166 8 סונוזסח 10
 .יסצ !בגסוא(6086 01 קסק 806 ת0<% חדוגצ6

 0% ות6 5ושו (0ח טטחסת 608 10 זתג%6 56 \תגו אס
 תפוס ץסוע ומסכי! 100118600 חומה! ות סו
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 הידמיטלומ תוגצמ תריצי

 ואדיוו יעטק 13 לש הגוצת ללכ ונלש ןחבמה

 -קב ונתנכית תורתוכה תא .תויפרג תורתוכו

 .םירטמרפ יונישו בא-ךסמ תריצי יי'ע ,תול

 תרקב ןונגנמ הנכותב בלשל השק ,ינש דצמ

 ןתינ .018 ימצע ץובישב הכימת ןיאו סינותנ

 ללוכ ,םינוש םינותנ ידסמ ךותמ סינותנ ףולשל

 ,םינוש 501. ידסמו 48458 ,סקודרפ ,לסקא

 הטילשה .0+5 לש תותליאשה תירפיס תרזעב

 תימלצה עויסב :תנייוצמ איה ואדיוו תגצהב

 -דו = ומס 51./₪1:א סיטרכ ,המיאתמה

 תא ונלעפה הנכותה סע סיקפוסמה םסירבייר

 סינוטריסה תא ונגצהו קסיד-רזיילה ןנוכ

 רויצ יייע טושפ םיחתופ ןולחה תא .ןולח ךותב -

 תוכיאב ""התיכ תולעל" ידכ .ךסמה לע ןבלמ

 %חגטס | סיטרכה תא ונפלחה ואדיווה

 .סקורטמ לש אוגאצמ, סיטרכב 1

 -הו א161 יתורישל ונקקזנ הזה סיטרכ תלעפהל

 -יה תא לצנל זא ןתינ .רתויב המישרמ האצות

 -יד ןפואב לדוג תונשל ידכ א148/81, לש תלוכ

 "סימהייל ,(200%א1) קחרתהלו ברקתהל ,ימנ

 סיטקפא רוצילו (%8/215801) הנומתה תא

 -רכ ,ץןזםס 8158./₪1-ל דוגינב .םירחא סיבר

 הרוצב ואדיוה תואב לפטמ א1.8א/1 -ה סיט

 סינוש תוא ידוביע עצבל ןתינ ןכלו תיתרפיס

 .יתימא ןמזב

 היצמינאה דוס

 -אה תימלצב ןומט אש11108וש אאא לש דוסה

 -נה תנכות תגציימ אל איהש תורמל .היצמינ

 -עה תא בצעל תרשפאמ אל איה) האלמ השפ

 תלוכי תגציימ תימלצה ,(םישפנומה סימצ

 -ומ םילולסמב ךסמה לש סימצעה תא עינהל

 תיביטקארטניא טולשל ןתינ סהילע ,םיבכר

 -וימ היצמינאה יצבק .סינתשמ םירטמרפ יי'ע

 -יימ םג הנכותה .לבוקמה 11.6 טמרופב סיאב

 ,סינקית קשממ ימצע יטמוטוא ןפואב תרצ

 סימצע ,סיללגנ םיטירפת ,הציחל-ירותפכ ומכ

 סימצע ,גולאיד תבית תחתופ סהילע הציחלהש

 ךסמ תנכתל ונלוכי ,לשמל ,ךכ .המודכו םיררגנ

 -המ רוטילקת לש הרירג וב יביטקארטניא

 תימלצ לע ותכלשהו הירפיס

 עטקה תא הליעפה ןנוכה

 .יוצרה ילקיזומה

 תרציימ הצפה ךרוצל

 ,רדהומ אבוק טד אמ

 רפסמ תינד: ףבשל ךילע וב

 התא .211. תוירפסו סירביירד

 םירצוי רכש סלשל ךירצ אל

 , אשא ד[אמ-ה תכרעמ לע

 הנכות קיפמ התא ןכ םא אלא

 וז הנכות ,םוכיסל .תירחסמ

 המצועה תא ךל תקפסמ

 םע לבא ,סויכ רתויב הברה

 תא הל שדקה .הטילשה יישק סיאב המצועה

 לא לקהמ סיבלשב התוא לגרתו יוארה ןמוה

 -מל הנוכנה הריחבה איה יכ אצמתו דבכה

 .סינעוצק

 ד66ה !6סה \טזחסז

 -ל'תמ "סיכרועה תריחביי תואב הינשה הכוזה

 תונכיתב ןויסנ ירסחל יעוצקמ ילכ תויהל תרמ

 -מה .ךכמ רתוי וליפא הגישמ איה השעמלו -

 שומיש קר אל סהל רשפאמ הלש יפרגה קשמ

 -ית תויצקנופ לש לוצינ וליפא אלא ,תינכותב

 -'ה תיזתה ירוחאמ תורתתסמה תויתונכ

 -וקו ינויגה ךכ לכ הלש הנבמה .תיתודיד

 \ףבשמ התוא םישמ ילבמש דע יטנטסיסנ

 ףשחתש ילבמ ,תואלולו ףועיס תודוקנ שיחרתב

 תובית .ןהירוחאמש תילרודצורפה תובכרומל

 הטילש ךל סיקפסמ תוימלצה ילגרסו םילכה

 -בל םישורדה סיטנמלאה תואמ ןוגריאב הבוט

 התא .המשל הייואר הידמיטלומ תגצמ תינ

 \בשמ התא וב ,יללכ המירז םישרת סע ליחתמ

 יייע .םילוסמ עוריא תחא לכ תוגציימה תוימלצ

 -מה םישרתה תא ףושחל לוכי התא ?גטאו

 -לש יייע ותוא ךורעלו תימלצ לכ ירוחאמ רתתס

 -רת תונבל לוכי התא .תוימלצ לש ףסונ וב

 תוימלצב שומיש י"ע ,תולקב סיבכרומ סימיש

 -לצ ומכ ,אליעל םייתונכית סינבמ תוגציימה

 לכ תא הליכמה ,ייסיסכדניא סע האלול" תימ

 ,סיסכדניא תריפס ,האלול תרדגה סיטנמלאה

 הטושפ גולאיד תביתב ,המודכו ףועיס יאנת

 .םינתינכות-אל סג ליהבת אלש

 המישמל המאתה

 בג תוריכמ /עדימ יפוסמ

 תונורטקלא תוגצמ



 ...ךרדל אצ
 !םניח 5100 יוושב 5ד ה חדםפה אוד םע

 .ךדי גשיהב םיאצמנ םלועב ייוזמל ידעלב

 קס וו וש
 תילארשיה הרודהמה

 ומכ ןיא ₪
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 לודג .םלועב לודגה עדימה תוריש אוה 0 קט

 ךל רשפאמ אוהש םיבשחמה יחמומב לודג ,ופקיהב

 אוהש םניח תונכות רגאמב לודג ,םהילא עיגהל

 םייעוצקמה םימרופב לודג ,ךתושרל דימעמ

 םינימזה עדימה ירגאמב לודג ,וילע םילהנתמה

 ראודהו תרושקתה יתורישב לודג ,הפילשו שופיחל

 .םלועה ביבס םייונמ יצחו ןוילימ ןיב ינורטקלאה

 %190 חק ₪
 !תובייחתה ילב

 תילארשיה הרודהמה / 26 א14621אמ ייונמ

 וק .םניח 6סחוקט56ז%6 י'תורישב תוסנתהל םילוכי

 "הליבח"ה תא תורישל םשריש יונמ לכל ןתית החנמ

 :תובטה לש האבה

 %60 יוושב ב"הראל םניח תרושקת ןמזל תוכז

 יתורישב םניח שומישל תוכז

 925 יוושב 60 תו ט6

 שדוחל יונמ ימדמ רוטפ

 58.95 וכרעש סונוב ,ןושארה

 םידירפמה מ"ק 10,000 ןיאש וליאכ סוחקט566-ל ךתוא תברקמ החנמ וק
 םיבושחה םירגאמב עדימה החנמ וק יתוריש םע .קרוי-וינל ביבא-לת ןיב

 ןושארה שדוחל םייסיסב שומיש ימדמ רוטפ

 %7 ךסב

 ךלש - 5100.95 תובטהה תליבח ךרע ה"ס 9

 רחאל תורבחב ךישמהל תובייחתה לכ אלל

 !םיסונובה תא לצנל תרמגש

 יתוריש םע ךתורכיה יכ םיחוטב ונחנא
 לש בהלנ דיסחל ךתוא םג וכפהי 60 חוט 6

 .םלועב לודגה תרושקתה יתורישו עדימה רגאמ

 םע ךלש ןויסינה תא םינממ ונא ךכ םשל

 תוקד 240 לש תולעל ךרעב הוושה "הליבח"

 .תרושקת

 עצבמה) םויה דוע רשקתה המשרהו םיטרפל

 עדימ יתוויש ,החנמ וק תרבחל (!ןמזב לבגומ

 עדילאס .03-6388230 :לט .מ"עב תרושקתו



 וו וו.
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 תימלצ לכב תורושקה גולאידה תובית תא

 הביתה .הלופכ רבכע תציחל יייע חתופ התא

 רושקל רשפאש סינותנה יגוס תא ךל הארת

 -גה םישרודה סינושה סירטמרפה תאו תימלצל

 הויאו טלקל םישמשמה סירזבאה תא ,הרד

 -מב וז הדוקנב בלשל רשפא תוינוציח תוינכות

 תוקפסמ !6סח/\טותסז לש גולאידה תובית .הגצ

 תדוקנ לש תילאוזיוו הגצהל רתוי הבוט תלוכי

 -ונב .הריקסב תורחאה תונכות רשאמ ףועיסה

 ףועיס תדוקנ ןייצמש ,יטמיכסה ןייועמל ףס

 ךסמל ףרצל ןתינ ,ילנויצנוונוק המירז םישרתב

 הילע הלאשה תא וריהביש טסקט וא הנומת

 .בישהל שי

 רתוי בוט הדובעה תא תושעל

 -רא תרזעב ךורעל ןתינ הגצמה לש ןכותה תא

 תשפנה ,יפרגה ךרועה :םיינוציח םילודומ העב

 ךרועו א6250|טווסח תארקנה לודומ ,תוימלצ

 תלוכי םיקפסמ סהש תורמל .ייסימכחיי םימצע

 -הל סילוכי סניא הלא םילודומ ,תלטובמ אל

 ,לשמל .וננמז תונב תוידועי תונכות לומ דדומת

 -ומה הטושפ העיבצ תנכות אוה יפרגה ךרועה

 ,₪625|ס!טווסח לודומה .ןווג תויביס 16-ל תלבג

 לוכי ,תוקורס רטסר תונומתב לופיטל דעוימה

 תונכות .א/מ וא 26%, םאוץ יצבק קר אביל

 -יד וא ורד-לרוק ומכ ,תושידח העיבצו רויא

 הנומת דוביע תונכות ,סקיפרגורקימ לש רנייס

 -ינא תונכותו ןייטד-לטקרפ וא פושוטופ ומכ

 .רתוי בוט הדובעה תא ושעי תויעוצקמ היצמ

 לש סילודומב | ונרזענ ונחנא ,תאו לכבו

 ,לשמל .םינחבמה ךלהמב תוליעיב 16סח/\טו!סז

 -ינא תלוכ: קפסמ וניא 160ח/\חותוגו6 לודומה

 ידכ קיפסה טלחהב אוה לבא ,האלמ היצמ

 שיחמהל ןויסנב רוטילקתה תנומת תא בבוסל

 קזחהו שדחה לודומה .הקיזומל רוקמה תא

 השעמל - "םימכחייה םימצעה ךרוע אוה רתויב

 םיכמסמב טולשל רשפאמה קזח טסקט ךרוע

 -יד תובית ,הציחל ירותפכ סע ,םידומע יבורמ

 .המודכו ןמז ןועש ,הריחב תויצפוא ,גולא

 תונכותב רתויב סייתועמשמה סידדמה דחא

 -אל תשגל תלוכיה אוה הידמיטלומל הריצי

 1ססח/\טותסז .סתוא ליעפהלו סיינוציח סירזב

 לודג רפסמל םיידוע: םירביירד ללש תקפסמ

 -לוו תונומתל תורוקמו לוקו ואדיוו יסיטרכ לש

 -תה ךותמ קלח רוחבל רתויב לק םתרזעב .ואד

 -הל ,ךסמה לע הנומתה לדוג תא תונשל ,הנומ

 רדסב סיעטק ןירקהלו דצל דצמ התוא זיז

 וא או[1כ] הקיזומ יצבק ליעפהל ידכ .והשלכ

 ןהילא ,א!61 תודוקפב רזעהל ךילע וא לוק

 .הריחב תוביתו תימלצ תועצמאב שגינ התא

 ,ןוכנ ריבחתב תודוקפה תא תוגיצמ תוביתה

 קקדזת .וילאמ ןבומ וניא ןהב שומישה לבא

 שומישה תא םג ומכ ,תאזה הרותה תא דומלל

 1994 לירפא לארשי 6

 הידמיטלומ תוגצמ תריצי

 יעטק לש אובי ךרוצל א/01 תודוקפב ןוכנה

 (2טו0א186-מ וא \תוחוגוסז תנכותמ היצמינא

 .(שוטניקמל תדעוימה הידמיטלומ תנכות)

 תועוצקמה לכב 0

 ןטטח/\טותסז ,רועלש לכרעמ תנכהב רבודמ רשאכ

 תונבל ןתינ .תועוצקמה לכב 10 ןויצ תלבקמ

 -ולו תויטמתמ תולועפ המירזה םישרת ךותל

 םירשפאמה םיסכדניאו סינתשמ סע תויג

 -ותל סינותנ לש הביתכו ןוכדיע ,הפילש ,השיג

 תוינוציח = תוינכ

 .םינות) | ידסמו

 ןחבמב ,לשמל

 -יב תינכותה ונלש

 דימלתהמ השק

 -'ז רפסמ סינכהל

 איה ותוא ,יוה

 תכיסמ יייע הקדב

 רחאלו טסקט

 הרשוא השיגהש

 רפסמה | רונעוה

 דסמב הלבטל

 טמרופב | סינותנ

 רפסמה 85

 לש סינויצה ורבצנ הב המושרל סכדניא שמיש

 הפלש דסמהמ .םירועישה ךלהמב דימלתה

 הגיצה איה ותוא ,דימלתה סש תא תינכותה

 תאז לכ .יפרג ייאבה ךורביי ךסמ ךותב טסקטכ

 אלל תויטרדנטס תוימלצב שומיש יייע השענ

 .דוק תביתכל תוקקדזוה לכ

 תנכות תניחבב רתויב בושחהו ןורחאה בלשה

 הריציה לש הגצהה תלוכי תקידב אוה הריצי

 הז םוחתב .תונוש תומרופטלפ לע הכורעה

 תומרופטלפ-ןיב תלוכ: תקפסמ 160ה/\טוסז

 ונכוהש תואסריג ןיב תומיאת סע ,ידמל הרידנ

 תינקית הסריג) 05/0118, \שוחשסשפ תוביבסב

 .שוטניקמו לטיגיד לש שא-/א!5 ,(סקינוי לש

 לע קר ץירהל רשפא הצירה ןמז לודומ תא לבא

 -הל רבייחמש המ - %וחצסש< תומרופטלפ

 יפוסה רצומה תאו - תיסחי קזח /0-ב שמתש

 המ) דיחי ₪א8 בוק תרוצב רדהל רשפא-יא

 סג תינרציה .(דוקה לש ליעי ץוויכ ענומש

 ,הצפה קתוע לכל ןויכו ימד םלשל ךממ הפצמ

 -יל רלוד 10-ו תונטק תויומכב קתועל רלוד 0

 רשאכ םג סישרדנ ןויכזה ימד .250 לעמ הדיח

 וניא ותוא החתיפש הרבחה ךותב ףפומ סושיה

 .יג דצל רכמנ

 הריציה תכרעמ הניא [6סח/\טותסז ,החוכ לכ םע

 -יס הנבמב תשמתשמ איה ,לשמל .תמלשומה

 הדובע רשפאמ וניאש ,לברוסמ | תוירפ

 הסריגה .דחא טקייורפמ רתו* לע תינמז-וב

 קפסל סג ומכ ,וז היעבב לפטל הרומא האבה

 יייע .היצקארטניאלו 11ץקטחטאו ירשקל םילכ

 תמלשומ הניא הנכות ףא לבא .הכלשהו הרירג

 תגצמ תנכהל ליעי הריצי ילכ שפחמ התא סאו

 -יתב תוחמתהל ךממ הפצמ וניאש ,הידמיטלומ

 .ךליבשב ילכה אוה 100ם/\ טוס ,לכ סדוק תונכ
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 דבוכמה ראותה לע תרתוומ סקירטמיסא

 הלש הנכותל אורקל הפידעמו "הריצי תנכותיי

 עיקשהל ןכומ התא םא

 אצמת ,דומילה בלשב רתוי

 ו'דמורקמ לש 4 ט10ז ו הז6 'כ

 רתו* םיקזח םילכ ךל ןתית

 תוכרע ומכ .הידמיטלומ ימושיל "הינב הכרעיי

 תא תדדובמ אל 1001800% םג ,תורחא תונכית

 סיליעי םילכ ול תקפסמ אלא ,דוקהמ חתפמה

 ןכל .דבלב סייטרדנטס םיקלח לש היצמוטואל

 -כל ךרוצהש ימל וז הנכות לע ץילמהל לכונ אל

 -ות ,ינש דצמ .ותוא עיתרמ שממ דוק בות

 האורש גוסהמ דחוימב ,םייעוצקמ םינתינכ

 רזע הב ואצמי ,גנעמ רגתא ילרודצורפ תונכיתב

 695 ,הלש ריחמה סג .םימושי חותיפב בושח

 לש בוקנה קנראל רתוי סיאתמ ,בייהראב רלוד

 ימד םולשתמ רוטפהו םינתינכותה .תיברמ

 הלקה אוה אשא '1אןט לודומ תצפה לע ןויכז

 -הל ףדמ סושי חתפל הסנמש ימל תיתועמשמ

 .תינומה הצפ

 הרופטמהמ עבונ ,1001800% ,הנכותה לש סשה

 הגצמה וב ,רפס :תשמתשמ איה הב תיזכרמה

 דחא תא גציימ דומע לכו הלילעכ תחתפתמ

 -ואה | םיעטקהמ דחא וא | םיכסמה

 תבחרה .הגצמב םיפתתשמה סיילאוזיוו-ויד

 -ענ תילאוזיווה חותיפה תביבס לש הידמיטלומ

 -סל תואמגודו תוידועי 111, תוירפיס יייע תיש

 לוכי דומע לכו רפס אוה סושי לכ .הלילע ירפ

 ירותפכ ומכ ,םילכה תכרע ךותמ סימצע ליכהל

 -וימ סימצע וא ,הקיפרגו ןומיס תובית ,הציחל
 -וכ: םינורחאה הלא .תוינוציח תונכותמ סיאב
 יעטקו לוק יצבק ,רטסר תונומת תויהל סיל

 עובקל לוכ: התא ,תוגצמב לבוקמכ .ואדיוו

 םייטנטסיסנוק וראשיש ,םיינקית דומיעו עקר

 .הגצהה ךלהמ לכב



 םיעוריא תפחדנ תוליעפ

 לוכי ךסמה עקרב וא תיזחב ביצתש םצע לכ

 הדמצה ידי לע ולשמ ילנויצקנופ ןויבצ לבקל

 תביבס .ולש ג51-ה תאירקל דוק יעטק לש

 -יפת תא האולמב תתרשמ 1001 800% חותיפה

 -יא הלועפ רמולכ ,ץ/וחשסשפ לש םימושיה תס

 -הל לוכי התא .םיעוריא תפחדנ תיביטקארטנ

 דומע לכל םיטנוולרה םיעוריאה תא רידג

 תרוצ .עוריא לכמ תועבונה תולועפה תאו רפסב

 חותיפ תוביבסב לבוקמש המל המוד תונכיתה

 ,ןכלו .(ץוצטג| 856 ומכ) תורחא תוילאוזיוו

 לע רבגתהל ןתינ ,דוק תביתכב ךרוצה תורמל

 ריבחתה .תיסחי תולקב סיטקייורפה תיברמ

 -לו תילגנא יומד אוה

 -יסא תקפסמ ךתרוע

 -וד רפס סקירטמ

 יעטק ללוכה ,תואמג

 שומישל םימצעו דוק

 סיללוכ הלא | .רזוח

 -וש םיגוסמ סירותפכ

 תלעפהל תורקב ,סינ

 תואמגוד ,לוק יצבק

 -מו תרקב ,היצמינא

 ירזבאב הטילשו סינ

 .ואדיוו

 אוט!וותוס6וב .1001800%

 -לרד תקפסמ הניא

 הרקמ לכבו םיינוציח םירזבאל םייטרפ סירב

 -יירד ףיסוהל וא א!01 יתורישב שמתשהל ךילע

 סע דובעל ךרוצה .ס11 תירפיסל סיאתמ רב

 השקל תנכתה תדובע תא השוע א(61 תודוקפ

 -וחב רתוי יולת וניא יפוטה רצומה לבא ,רתוי

 לש תונכיתה תפש .הגצהל תשמשמה הרמ

 ימושיל קר הדעונ אל ,0ק6ת56ק ,%

 -לכ םימושי חותיפ תפש איה אלא ,הידמיטלומ

 לכ תא ךתושרל הדימעמ איה .החוכ ךכבו תיל

 םאש ךכ ,סיילאוזיוו םימושי חותיפ לש םילכה

 לש טקפסאב הרותפ יתלב היעבב לקתנ התא

 -ופה תא ףיסוהל ךתלוכיב ,הידמיטלומ

 -ופה לש ימצע חותיפ יייע השורדה תוילנויצקנ

 ךכ .סז  תירפסל הרוביחו השורדה היצקנ

 -יח .םינות) ידסמל תאצל לוכ: התא לשמל

 -מת דבעמב ךרענש טסקט אורקל וא סיינוצ

 .ליגר אל םיליל

 הטושפ היצמינא

 העיבצל םייסיסב םילכ תללוכ םילכה תכרע

 רויאל םילכ םירסח לבא (סינווג 32,000-ב)

 -וו םימצע רצוי ,העיבצל דוגינב ,רויא) יעוצקמ

 הרוצב סירדגומה סיחטשו סיווקמ סיירוטק

 רויא תנכות איה ,לשמל ,ורד-לרוק .תיטמתמ

 יעטק תונבל ןתינ .(העיבצ תלוכי םג תקפסמה

 הידמיטלומ תוגצמ תריצי

 -ונב הכרדה תללוכ הנכותהו הטושפ היצמינא

 -הב תכמות 0ק6ח56זו חותיפה תפש .הז אש

 -עה תבצה ,והשלכ ווק ךרואל סימצע לש הוז

 לכ טזהל ןתינש ךכ) תונוש תובכש לע םימצ

 תרישקו (תונוש תובכש ריתסהל וא דוחל םצע

 תישענ הנורחאה היצקנופה .11ץקטחפאו יסחי

 "תוטהולייה םילימה ןומיס יייע = ,תולקב

 םימייוסמ סידומעל ןתרישקו 101\א0805)

 םצעל תכפוה תנמיסש הלימ לכ .הלילעה רפסב

 -ועפ לע עצביש דוק רבחל רשפא וילא ,קשממ

 רחא דומעל הציפק ןבומכ ללוכ ,הצרתש הל

 .רפסב

 ותוא ,רדוהמ ץבוק רציימ הצירה ןמו לודומ

 זוגה 2

 ,חותיפל רתויב המיענ הביבס איה

 ,םינתינכות סניאש םישמתשמל השיגנ

 תושגרמ תוגצמ רצייל תלגוסמ

 הלוזו - םיקזח םיילאוזיו) םיטקפא סע

 בל םש .הלבגה אלל ץיפהלו לפכשל לוכי התא

 ,ללכ ךרדב ,רשפאי אל ,תוירפיסה לש לדוגהש

 ,רומאכ .דיחי טקסיד לע אלמ סושי םישל

 -קמ סינתינכותל תדעוימ !א!טו!וחו061ג 1001800%

 -ומ לש םיטקפא בלשל סיניינועמה ,םייעוצ

 חותיפה תביבסל ץוחמ תאצל ילבמ ,הידמיטל

 -דה מאמה תא עיקשהל סינכומו תלבוקמה

 -רי אלש הלא .תיביסנרטניא דוק תביתכב שור

 ילכ וז הנכותב ואצמי ונרכזהש םיישקהמ ועת

 .יביטקרטא ריחמב המצוע בר

 דוש הטוסהסזוחפ 5ע5%6זהו

 התאש המ אוה ןיעל הארנש המ דימת אל

 תרצות ,וז הריצי תנכות לש הרקמבו לבקמ

 תפש הריתסמ הטושפה תיזחה ,6151 תרבח

 "ןזּבוחוחק [ססח) 115 תכרעמ .רתויב הקזח חותיפ

 ,תוימלצ טסובמ יפרג קשממ איה ([:תצ וזס חת

 סישמתשמלו סימדקתמ םינתינכתל רשפאמה

 תינייניקה הפשב דוק רצייל דחי סג םייארקא

 רשפאש יפכ .ךירדמ ,הרומ) 10108 תארקנה

 חותיפל רקיעב תנווכמ 7[ תביבס לכ ןיבהל

 לצנל ןתינ לבא ,בשחמ תרזעב הכרדה ימושי

 סירחא הידמיטלומ ימושיל םג הלש םילכה תא

 תיסיסבה הדיחיה .(החלצה לש הדימ התואב

 "ףדייל הלוקש איהו טא]ד תארקנ 16 לש

 וו

 ךסמ לולכל הלוכי איה .1001800% לש רפסב

 לכ וא הריחב ךסמ ,ילאוזיוו-וידוא עטק ,יפרג

 הייונב הדיחי לכ .טירסתה לש תרחא תרזגנ

 שיחרת תא תוראתמה תוימלצ לש הרדיסמ

 ומכ ןהב שמתשהל ןתינו הדיחי התוא ךותב

 .תורגיש-תתב

 -לכ הנומת ןיאש אוה 116 לש תונורסחה דחא

 -ושמ תוימלצה םע המירזה םישרת לש תיל

 טירסתה תא סיפדהל רשפא .םיתמצב תוצב

 -יפ ,םיקרפ ישאר םע ,ילולימ ראתימ תרוצב

 לבקל רשפא יא לבא ,תואקסיפ תתו תואקס

 לכב ומכ .טקייורפה לכ לש תיפרג ךסמ תנומת

 -ושפ םישענ םייחה ,תבכרומ תונכית תמישמ

 -ולש ירחא רתוי סיט

 שמתשהל ךיא סידמ

 םינוכנה חותיפה ילכב

 רחאל | .הלטמ | לכל

 -ולה תא ןיבמ התאש

 -וב ךיאו ד לש הקיג

 -הל לכות ,תודיחי סינ

 ךילהת לע תולקב טלתש

 סע דחוימב | ,חותיפה

 -עב הכרדה איה הרטמה

 -פא ללש .בשחמ תוז

 סירבעמו םייפרג םיטק

 -של ידכ ךתורישל דמוע

 .ףצרל תודיחיה תא רוז

 םיסיסבה סיכסמה תא

 ,הטושפ העיבצ תינכות תרזעב תונבל לכות

 חול תרזעב סתוא אבייל וא ,הליבחב הלולכה

 ,\(וחסש5 לש (₪1./10'6:1.11ג) םיריזגה

 תוילנויצקנופ תובכש

 רוציל ךל תרשפאמ תידוחי יד תיפרג היצקנופ

 רשאכ .תוילנויצקנופ תובכש רפסמב סיכסמ

 ידכ וז הנוכתב ונרזענ םינחבמה תא ונעציב

 עגמל שיגר ףוסמב הלעפהה יכסמ תא תנכתל

 השיגר המגרפאידב הסוכמ ולש ךסמהש ףוסמ)

 -ורע םיירטקלא-וטפוא םיטנמלאש וא עגמל

 םירותפכ לע "ץוחלייל ןתינש ךכ ,וביבס סיכ

 לש הבכישל תחתמ .(עבצאה תועצמאב סייפרג

 -ותה סתוא םיחטש לש הבכישל ונרצי הקיפרג

 ונמאתהש רחאל .עגמל סישיגרכ ההזמ הנכ

 תילנויצקנופה הבכישל תיפרגה הבכישה ןיב

 ךזמ לש ירקיעה קזוחה .הנורחאה תא ונרתסה

 תרזעב סינחבמ תריציל סילכה רשועב אצמנ

 -מה הקיפרגהו היצמינאה ילכל ףסונב .בשחמ

 -ומ םיספטו תוימלצ תללוכ הנכותה ,םילבוק

 ןולאשיימ לחה ,הניחב לש גוס לכל שארמ סינכ

 ספוט לכל .תישפוח הביתכב הלכו יייאקירמא

 תונוכנה תובושתה ,הלאשה תא ףרצמ התא

 תולועפהו ןרקויש טסקטה תאו תונוכנ אלהו

 -לצ תקפסמ הנכותה .הבושת לכ יייע ומרגיש
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 -עמ לכלו הלאש לש טמרופ לכל תונכומ תוימ

 .הבושת לכמ עובנל היושעה ףועיס תכר

 יאדכ ,יללכ המירז סישרת תגוצת ןיאו רחאמ

 תרחא ,רצק ילולימ רואית תימלצ לכל ףרצל

 תא קזחתלו הקיגולה תא רזחשל דואמ השק

 ואדיוו ,וידוא תורוקמ בלשל לוכי התא .סושיה

 רזעהל ךילע ךכ סשל לבא ,סיינוציח היצמינאו

 המישמל המאתה
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 הידמיטלומ תוגצמ תריצי

 א!6! תודוקפ רוציל לוכי התא .א161 יתורישב

 תא .רזוח שומישל ןהילע רומשלו תובכרומ

 /\חוחוגוטז תרזעב ןיכהל ךירצ היצמינאה יעטק

 11.1. תוירפיס תרוצב ףרצלו קסדוטוא לש

 .היצמינאה תימלצ תועצמאב תישענ הלעפהה

 -לו א1: יצבקב לפמוקמ דוק ץירהל סג רשפא

 ףולשל וא םירחא סימושי 1186 ךותמ קינזה

 םישרוד הלא לכ לבא ,0858 דסממ םסינותנ

 ןתינ הצירה דוק תא .תונכיתב יתועמשמ עדי

 תכרעמ סע סקינוי תמרופטלפל םג םיאתהל

 .א.11 תונולח

 עקרב דוקה תא הניכמ

 -יה יפרגה קשממה סע דבוע התאש ןמוב

 -ירה דוק תנכב עקרב הלמע 1010% ,יתודיד

 ךרוצ שי םושיה תא ץירהל רשפאש ינפל .הצ

 -ומה .אטעא 11א1₪ לודומה סע דחי רודיה עצבל

 -פה ךרוצל לבא תיסיסבה הליבחב לולכ לוד

 1950 וא קתוע לכל רלוד 20 סלשל ךילע ותצ

 הדיחי לכ רדהל רשפא .לבגומ אל ןויכיזל רלוד

 ירלודומ קולבל תודיחי רפסמ ףרצל וא ,דוחל

 הלוכ תינכותה תא רדהל וא ,דחי ןתוא רדהלו

 רסחב הקול 113 לש דועיתה .תחא השקמכ

 ול תופצל ולגרתה סישמתשמש המל סחיב

 -ודה רפסמו הכרדהה סרוק .ףדמ תונכותב

 ליחתמ שמתשמל םיקיפסמ אל טלחהב תואמג

 םירופיש החיטבמ איה .ךכל תעדומ הרבחהו

 .האבה הסריגב

 המצוע יבר סילכ העיצמ הליבחהש תאו סע

 -הל סויכ םיפצמ םישמתשמה ,םימושי חותיפל

 -ותמ 10 יפ וא 5 יפ הלועש הנכותמ רתוי הבר

 -ימג רתוי הברה דחוימב .תושידח ףדמ תונכ

 הכרדהב ,שמתשמה קשממב תלוכיו תוש

 וז הריקסב .תורוגש תויצקנופ לש היצמוטואבו

 -יפה תוביבס ןיב ,עצמאב סוקמ תספות 55

 ,11ט00%)1₪-ה תמגוד ,תולוזהו תוטושפה חות

 תמגוד תורקיהו תוחתופמה תוביבסה ןיבל

 תורשפ שפחמש ימ ./\טותסזו/ּגזס-) 160ת/\ט(סז

 ןוזיאה תא הב אוצמל לוכי יוצמל יוצרה ןיב

 .גישהל השק הכש

 הדו דסטזושנ6

 -מה הרופטמה לע דיעמ םשה וז הנכותב םג

 -מל ,א11 תרבח לש "םילויטה ךירדמי" .תיזכר

 -קמ םימושי יחתפמל דעוימ ,יממעה ומש תור

 לש תובכרומה סע דדומתהל םינכומש םייעוצ

 רלוד 3370) טעמ אל םלשל םגו - וז הליבח

 ךילע הב שמתשהל ידכ .גונעתה רובע (בייהראב

 -פה תונכיתה תפשב דוק תביתכ סע דדומתהל

 ךהד םיינוציח םירזבאל השיג ,הלש תימינ

 -יה סירזבאב יטוזקא שומיש ,א(61 תודוקפ

 שמתשמה ליבשב אל הז .שלח דועיתו סייפק

 -יבס יקונפתל לגרתהש ימ ליבשב אלו יארקאה

 .האלמ תילאוזיוו חותיפ תב

 יילויט" ןאכ .ארקנ '1001800%-ב רפס היהש המ

 ךיניעל הלגנש המ .תיפצת תדוקנ אוה ףד לכו

 ,טסקט לש סיטקייבוא סה תיפצתה תודוקנב

 חקול לויטה .ואדיוו וא היצמינא ,לוק ,הקיפרג

 -מה ,סישיבכ תפמ ךרד הדוקנל הדוקנמ ךתוא

 םיתמצה .תיפרג תשופחתתב המירז סישרת הווה

 תורכיכ יייע ןבומכ םיגצוימ תפעתסמ ךרדה ןהב

 לגעמב העיסנכ תוארנ תואלולו ןייועמ תרוצב

 ןתינ רוזיא לכ לש תופמה תא .הנוכשה ביבס

 .תורגיש-תתמ סושי תונבל ךכו וזל וז רבחל

 יאת יייע תיפרג תוגצוימ תורגיש-תתל תואירק

 ימוסחמ יי'ע עוציבה לולסמב תוריצע ,םינופלט

 ךרואל תומיאתמה תונחתב .המודכו הרטשמ

 יעטק תגצהל הנרקה ירישכמ ביצמ התא ךרדה

 -ינא וא הקיזומ ,תויטטס תונומת וא ואדיוו

 רושקלו הפמל הנובת ףיסוהל לוכי התא .היצמ

 וגצויש סינכתל םייטמתמ וא םייגול םיאנת

 ףועיס תדוקנ רצייל ידכ .תיפצת תדוקנ לכב

 רותפכ הפמה לע רייצמ התא ,לשמל ,טירפתל

 תנכתמ התא כי'חא ,םיאתמה לולסמב הציחל

 ףוסבלו תונכיתה ןולחב טירפתה תפמ תא

 -לב תלעפומה תרודשת יי"'ע םיינשה ןיב רשוק

 .רבכעה תציח

 ילנויצנוונוק תונכית

 חותיפל המוד 1סטז(נטו6< תביבסב תונכיתה

 תונורסחהו תונורתיה לע ,תילנויצנוונוק הפשב

 תושימגה תא הב שי דחא דצמ .ךכב םיכורכה

 -הל סיעדוי סייעוצקמ סינתינכותש תוחיתפהו

 דצמ . תוילנויצנוונקה תופשב ךכ לכ ךירע

 ענמהל ידכ תיתונכית תעמשמב ךרוצ שי ,ינש

 רבעמ ךבתסתו רבע לכל רזפתת תינכותהש ךכמ

 -חה יופינה ילכ לש ₪6:0/12₪₪:[א0;-ה תלוכיל

 סילק םילכ תקפסמ '[סשאנטושש .הלש םישל

 -הו םינושה סיצבקב לופיט ךרוצל שומישל

 גנייפוא הידמיטלומ סושי םיביכרמש םינושמ

 סילוכי \א\ץ יצבקו סירוטילקת ,א11וג] ,ואדיוו

 -יהה םירזבאה תלעפהל לבא ,הגצמב \בתשהל

 תוניחבה ךלהמב .א(6] תודוקפל קקדות סייפק

 -תב רזבא לכ הגצמל 11 ףרצל רשפא יכ ונאצמ

 -הל .א6] תודוקפ תנכתל ךיא עדוי התאש יאנ

 -ופה סע רתוי בוט השיגרמ הנכותה ואדיוו תגצ

 .1כש1-ו 4/1 םייתרפסה םיטמר

 -מה לש תובוגתה תטילקב לופיטה סוחתב

 -עב הכרדה לש הרקמב דימלתה) יפוסה שמתש

 -ושמ תויצקנופ תללוכ הנכותה (בשחמ תרז

 ןתינ .םיוות תוזורחמ לש ילולימ חותינל תוללכ
 הבושתה ןיב האוושה תיטמוטוא הרוצב עצבל

 (160 דומעב ךשמה)



 עבצ
 הטורג לאינד תאמ
 ב1-ןב ישי םוגרת

 תדובע םינש רבסמ ינבל
 תויביט 26-ב עבצ

 םשב םג רנומה - לטקיבל

 וא "יחימא עבצ"

 היה - 'טטילאיר"וטוב
 םהינרצל רבעמו לעמ

 בור לוע םהיקנראלו
 ךנ םשל .ק6-ה 'עמתשמ
 הברה ,ריהמ למ"עי וושרדנ

 רק' יברג םיטרב ,חה\

 הנחבא לעב לודג גצו

 עבצ תשבדמ| ,ההובג
 ריחמה גחש חינחלוש
 :חברה שיי'במ היה הלש

 ילעב ,עבצה יקרוס ץמוק .תוינוניב תוינוכמ
 קושב ויהש ,לסקיפל תויביס 24 לש הנחבא

 ושרדו ,סתלוכיב סילבגומו םסירקי ויה ,זא

 ומכ םליעפהל ידכב תונלבסו סייוסמ ןורשכ

 קשממהו טפוסורקימ לש \/גת4סש5 .ךירצש

 תויביסה 24 דחוימב ,הז לכ תא וניש יפרגה

 סויכ .3.1 הסריג לש יפרגה דומב לסקיפל

 5100-ב תויביס 24 יפרג סיטרכ תונקל ןתינ

 51000-מ תוחפב ץניא 17 עבצ גצו 5200 דע

 34? ןוגכ ויד תקרזה תוספדמ .(בייהראב)
 הוועש תרבעה תוספדמו 263ן06+\ 5

 [גזקס ?תתוסזג 00]סז ?חת|(טז ןוגכ תימרת

 תספדמ לש הריחממ רתוי תצקב תורכמנ

 ןפואב .תינוניב הנחבא תלעב תינחלוש רזייל

 רואל האצוהו הכירע תונכות לש.עפש ,המוד

 -ימא עבצב תוכמותה ,:"תונולחייל תואסריגב

 קושב ועיפוה ,תוקזחו שומישל תולק קת"

 יתימא עבצב סיינחלוש םיקרוסו הנורחאל

 -רו רתוי ,םילוז רתוי ,םיבוט רתוי ויהנ

 .לועפתל סילק רתויו ,םיליטס

 תינחלוש הקירסב הבושח תוחתפתה דוע

 ךשגות ןקת לש תבחרנה תולבקתה התיה

 קשממ אוה 1שגות | .םימושיה קשממל

 תביתכב ךרוצה תא ריסמש הנכות תמרב
 ,ףילחתכ .םיקרוס ןרצי לכ יייע הנוש רביירד

 סוש* ךותל רשיה קורסל תרשפאמ 1ש3וח

 0% וא | 46006 2ם05(0ת0ק | ןוגכ

 לש תיטמוטוא הנקתה יייע | ,קתסוס5וץ|סז

 .תורגיש-תת

 חבושמ ריצב שמ₪

 תורבח 14-מ עבצ יקרוס 21 ללוכ הז ריצב

 םיענ) 5799 ןיב םיענ םיריחמה .תונוש

 הניחבל סייואר .(בייהראב) 54995-ל (!דואמ

 -יס 24-ב םיינחלושה עבצה יקרוס לכ ויה

 ,יאגנת רביירד ,26-ל תומיאת ילעב תויב
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 -מו 30000: לש תילמינימ תיטפוא הנחבא
 .55000 דע ריח

 ,רקסבש סיקרוסה ןיב סיוושמ םתא רשאכ

 תוליבח תועיצמ תודיחיהמ קלחש בל ומיש

 -ומת תכירע תונכות - תונוש הרמוחו הנכות

 ,יטפוא | םיוות | יוהיז | תונכות | ,הנ

 לניזמ ,(020-0ק1108] (004730/0ז 600ה1ו0ת)

 תקירסל סירזיבאו ,םייטמוטוא םיכמסמ

 .(תונוכתה סוכיס תלבטב ףסונ עדימ) םיפקש

 -יבל ריחמ סחיב סג םילודג םילדבה סנשי

 -ודל .תונושה תופסותהו תונכותה לש םיעוצ

 9קא קרוס תונקל לכות 54995-ב ,המג

 סיפקש תקירס רזיבא סע 5ק60!תגחו 503ת 1

 51000 הלועש היצפוא יהוז רשאכ ,הנבומ

 ןפואב .53950 וריחמש ,ק1ג /4זסג5 ?1ט5-ב

 ללוכ 52295) 085 06008 126-ה ,המוד

 ( 6006 ?תסוסצוסק 2.5 לש האלמה הסריגה

 וז היצפוא ולאו ,םיפקש קרוס םע עיגמ

 וריחמש) 112 568ת16 [[סא-ב 5759 הלוע

 1/101016% 503ח)13%א0ז-ב 5700 וא ,(9

 .(58900 לש בוחר-ריחמ) 7

 תונכות ופרוצ ונקדבש םיקרוסה לכל טעמכ

 וא ?תס(ס5חסק ןוגכ ,הנומת דוביע

 עיגמ םריחמש ,וללה סימושיה ..2תסוספ(ץ6ז

 ללכהל סילוכי ,סמצעב סירלוד תואמ המכל

 ןווגמ ,ןכ ומכ .קרוסה לש הינקה תליבחב

 -וצמ (יטפוא םיוות יוהיז) 008 תונכות לש

 .םירחא סיקרוס לש הינקה תליבחב סיפר

 רובא לש םינווג םמ₪

 סג שמשל סילוכי וקדבנש עבצה יקרוס לכ

 סילוכי םה ללכ ךרדב) ,רופא-תלקס יקרוס

 .(רופא ינווג 256-ב ןיחבהל

 ןיב יתועמשמ לדבה היה םינש שולש ינפל

 סריחמ ןיבל תויביס 24 יקרוס לש םריחמ

 -מה שרפה רשאכ .רופא-תלקס יקרוס לש

 -צי רפסמ ,5200 דע 5100-ל קמטצה םסיריח

 -אה לש רוצייה יספ תא וקיספה תוינר

 רקיעב הצורש שמתשמ ,סויכ .סינורח

 רמולכ) וק תונומת רובע ,רופא-תלקס קרוס
 םידרפומה אלמ ןבלו אלמ רוחשב תונומת

 לוכי ,00% וא (םירדגומ סיוק יייע סהיניב

 תרומת עבצ תקירס לש תולעמה תא לצנל

 תונוכת ,068 רובע .ריחמב הנטק תפסות

 הקירס ,הבוט תיטפוא הנחבא ןניה תויוצר

 תנכות ןכו ,יטמוטוא םיכמסמ ןיזמ ,הריהמ

 תפסות ילב ,ןבומכ הליבחב) הבוט 8%

 117 ,ונלש סיכרועה תוריחבמ תחאל .(םולשת

 0007826 תנכות תפסוותמ 568ת16( [[סא

 -בו טסקט יוהיזב 008 תונכותל תעייסמש

 סיקדבמב .םידומע לש םיטמרופ תעיבק

 -גב הכורכה ,עבצ תקירסב ונזדקמתה ולא
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 008-ה תולוכי תא ונקדב אל ךא ,הקיפר

 .סיקרוסה לש

 יקרוס ,ץורמה תא ומייס סבורש תורמל

 .סהיריחמב תדרל םיכישממ רופא-תלקס

 563חא/ג66ז תא ןמזמ אל הקישה (וסזסוס%א

 ךושמיש השעמ ,5499 לש קוש ריחמב 6

 .ןכ םג תורחאה תורחתמה יריחמ תא הטמ

 503ת%/8ת ?סש6ז?486 תא הגיצה [ סָקוושסה

 ,םיפד תנזה סע רופא-תלקס קרוס ,(5799)

 -אה תלקס קרוס .סקפ רוגיש תלוכיו 8

 - [אק 568ת16| 115 אוה דרקפ-טלויה לש רופ
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 לומ ה'תימא הנחבא שש₪
 היצלוברטניא

 הנחבאה איה האוושהל הבושח ןחוב ןבא

 תיטפוא הנחבאב רבודמ סא ןיב ,קרוסה לש

 -ואה הנחבאה .היצלופרטניא יייע הנחבא וא

 קרוסה לש תיתימאה הנחבאה איה תיטפ

 הנחבא .ובש םייטפואה סיביכרמל סחייתהב

 -לא תרזעב תגשומ היצלופרטניא יייע

 -דח םילסקיפ םיפיסומה ,הנכותב סימתירוג

 הנומתב םימייקה םילסקיפה ןיב סיש

 -יא יייע הנחבאה תוכיא ,ךכיפל .הקורקה

 .הנכותה תוכיאב הייולת היצלופרטנ

 -יאל תודוקנב בורל תדדמנ קרוס לש הנחבא

 יצניאל םיווקב וא (0ק1-6015 קטז ותסה) 'צנ

 כיידב םיחינמש תורמל .(1קו-1זתס5 קטז 1ח0ה)

 -ות הבינמ ההובג רתוי הנחבאב הקירסש

 -יא .חרכהב ןוכנ הז ןיא ,הבוט רתוי האצ

 הדימב הנתשמ הניא תובר תונומת לש ןתוכ

 -אב ןתוא םיקרוס רשאכ הב ןיחבהל ןתינש

 -וי רתוי ההובג הנחבא .תוהובג רתוי תונחב

 הקרסנש הנומת ;לודג רתוי ץבוק תרצ

 -הל הלוכי ,8/5% ןב בוק הרציו 3006קו-ב

 .6006קג לש הקירסב 8/20%-ל חפנת

 םיעבצו םיבשחמ אמ

 ,ןכבו !תויביס 24 עבצ ביבס המוהמה המ

 -הל םיבשחמ לש הבורק יכה תורשפאה יהוז

 ןיעש עבטב יוצמה םיעבצה חווטל עיג

 -דה תויגולונכטו) וב ןיחבהל תלגוסמ םדאה

 .(סיפדהלו רזחשל תולגוסמ תויוישכע הספ

 4 וא 2 ,תחא תיביס לש הנחבא סע סיקרוס

 -סמ ינזומ וא םיינדי ,םיחוטש - תויביס

 -שב וק תקירסל קר םיישומיש סה סיכמ

 לש הנחבאב יולת) ספדומ טסקטו ןבל/רוח

 רבד ,םיוותה יוהיז תלוכיל ףסונב .(קרוסה

 הנכותו 4006: לש הנחבא סע קרוס לכש

 -ומ תויביס 8 יקרוס ,עצבל לגוסמ המיאתמ

 סע רמולכ) ל/ש תונומתל רקיעב סימאת

 אלש תונומת וא עבצ יספדהלו (רופא ינווג

 .רוקמה יעבצל תקייודמ תונמאנל תוקוקז

 -סל םימיאתמ סיחוטש תויביס 16 יקרוס

 יספדהו םירויאה ,עבצה ירויצ בור תקיר

 -ות סינתונ סה ,לבא .םילקתנ סהבש "תשרי

 תורוקמו עבצ ימוליצ תקירסב העורג האצ

 תלבגומה םיעבצה תטלפ ללגב סג ,ףיצר-עבצ

 -מה תוהכה תומר חווט ללגב רקיעבו םהלש

 .עיצהל תויביס 16 יקרוסל שיש סצמוצ

 לעב םיעבצ-חווט שי תויביס 24 יקרוסל קר

 -ומת תקירס רשפאמה הנחבא תודחו קמוע

 לכ .םימכחותמ ףיצר עבצ ירויצ וא עבצ תונ

 -ומת קורסל סילגוסמ תויביס 24-ה יקרוס

 תשר תונומתו ,וקו תשרב עבצ תונ

 לככ .ןבל/רוחשב וק תונומתו רופא-תלקס

 -וש רואל האצוה לש סוחתל רתוי םיסנכנש

 הנכה יכילהת ,תילטיגיד האמדה ,תינחל

 -וכי ,םיפסונ הקיפרג יריתע סימושיי סופדל

 .תינויח תכפוה תויביס 24-ב הקירסה תל

 השדח טבאמ תדוקנ ש₪₪

 -מה סריחמ ,םייתנשכ ינפל ונכרעש הניחבב

 .52100-כ היה ייסינחבנייה עשת לש עצומ

 -קמ הנחבא התיה ולא םיקרוסמ השולשל

 -הו ,4006ק: דחאל 600א3006קו לש תילמיס

 התיה היצלופרטניא .דבלב 3006קו ונתנ ראש

 .םידדוב םיקרוסב קר תמייק

 -מב דחוימב ונתוא וניינעש םינוירטירקה

 -וסל סאה ,הקירסה תוריהמ ויה זאד סינחב

 אוה סאה ,17 56גח16| לש היצלומא שי קר

 ,סירבעמ השולשב וא דיחי רבעמב קרוס

 ,סירביירדה םיעיצמ הכירע תונוכת וליא

 תוכיאו יטמוטוא םיכמסמ ןיזמ סייק סאה

 .הקפהל תנתינה תילמיטפואה הקירסה

 -ושח וראשנ הלאה סינוירטירקה בור ,סויכ
 -סא המכב סג ונזקמתה ךא ,סינוקל םיב
 -וסה לובי תא ונתכרעהב םישדח םיטקפ
 סג וננחב ,1₪גוה תומיאת דבלמ .הזה סיקר
 תדימ תא ,תונושה היצלופרטיאה תנכות תא
 ירויא ,רוע ינווג תעיבקב קרוסה לש קוידה
 םילודג טסרטנוק ישרפה סע תונומתו סיווק
 תקירסב הראומ תוינבת לש ןתרמוח תאו
 .תוהובג תונחבאב תשר תנומת

 םה .דימתמ םיבוט סה םייוושכעה סיקרוסה
 -יס 24 עבצב תורוקמ תקירסב רתוי סיריהמ
 תוהובג תונחבא םיעיצמ םהו אלמ תויב
 -אה םינחבמב םיקרוסה בורל סא .רתוי
 בורל ,3006ק: לש הנחבא התייה םינורח
 -ונב .4006ק: תנחבא וזה הבתכב םיקרוסה
 הנחבאה תא ליפכהל לוכי קרוס לכ ,ךכל ףס



 ןמ קלחל .היצלופרטיא תרזעב 4 דע 1.5 יפ

 2400 וליפאו 1200 ,800 לש הנחבא סימגדה

 -מה .היצלופרטניא רחאל יצניאל תודוקנ

 לש הירוטירטל םיברקתמה וללה סירפס

 .תורש-תוכשל יייע תועצובמה תוקירס

 דשגוח לוקוטורב ₪

 תוחפ הברה עצבמל הכפה סויכ הקירס

 לוקוטורפ שמשמש ,1'וש8וח-ל תודוה ךבוסמ

 -הו םליפ יקרוס ,םיחוטש סיקרוסל ףתושמ

 הכפה 7יאּגוח תומיאת .םיפסונ טלק ינקת

 -וא טעמכ הצופנל תירטוזיאמ סייתנש ךות

 .תילסרבינ

 ךירצ היה םיקרוס ןרצי לכ ,םייתנש ינפל

 -לב םירביירד וא הקירס תונכות קפסל

 עצבמ ,הנכותה תא ץירמ תייה סדוק .םיידע

 רמוש ,קרוס ,הקירסה יפל ןוקיתו ןונוויכ

 ןכמ רחאל .הנכותה תא רגוסו ,בוקה תא

 תא ץבשת ובש סושייה תא הלעמ תייה

 .קורסה ףבוקל ארוק םסשמו קרסנה רמוחה

 -גו תפייעמ התייה וזה תיבלש-ברה הכרעמה

 הנכותב תויומיאת-יא ופצ םיתיעלו ןמז הלז

 קורסה \בוקב שומיש ךממ וענמש ,םיצבקבו

 עבצ יקרוס

 וא תינחלושה רואל האצוהה תנכות תחת

 .ךילע םיבוהאה הנומתה דוביע

 תנכות ךותמ קרוסה תא לעפתל ןתינ ,התע

 תנכותב ךרוצה תא ריסהל ךכיפלו ,סושיה

 סאות קרוסה סאהיי ,הלאשה .תדרפנ הקירס

 .לילעב תיטנוולר אל הכפה "112

 .סיווש ורצונ וללה םירביירדה לכ אל ,לבא

 תלוכי קפסמ טושפו יסיסב שנת רביירד

 ךא ,תויסיסב הקירס תלוכיו הקירס-םורט

 -נה תונומתה בורש) ןידע ןונוויכל םילכ רסח

 .(תילמיטפוא הקירס סשל תוכירצ תוקרס

 םירביירדל ךרע תופיסומ תונוש תוינרצי

 תדובע תא סילקמש סילכ תללכה יייע סהלש

 -חה ןמ המכ ,המגודל .וזה הנומתה רופיש

 -בל שמתשמל םירזועש םילכ תוקפסמ תורב

 יכרע) עבצ יכרעו תילמיטפוא הנחבא רוח

 .(המאג תומוקע וא 8

 הטילש תוללוכ תופסונ תוישומיש תונוכת

 תמדקומ עבצ תקירס ,הרהבהבו הללצהב

 סייטמוטוא סינונוויכו ,((201סז /16503תח1תק)

 םג תומייק ףסונב .לצו סיעבצ ינוקית רובע

 רובע םיטלחומ םיכרע תעיבקל תויורשפא

 ךותיחל םילכו ,םוזב הטילש ,ןבלו רוחש

 .הנומתה

 פספו קשממ םש₪

 לנקתה לש תבחרנה הצופתה ללגב ,םויכ

 יננוכ ,חפנ יבר םיחישק סיקסיד ומכ) 1

 -מה ןמ םיבר ,(5ץףטסצו| יננוכו 62-אסאו

 16 וא 8 לש 8081 קשממ םיליכמ סיבשח

 4571 ירביירדב סג םישמתשמ סבור .תויביס

 לכות יאדוובש אוה רבד לש ושוריפ .םיינקת

 קרוסה סע קפוסש 5051-ה חול תא קורזל

 ישארה 5051-ה רקב ךרד קרוסה תא ץירהלו

 .ךלש

 ,םירקמה בורב ,ךל סינקמ 45/1 ירביירד

 -וסה לש 5051-ה חול תא ןיקתהל תורשפא

 -יש ךכ ותוא רצתלו ךלש בשחמה ךותל קר

 לש סייק-וד רורשיו ,תיאמצע הרוצב דובע

 לכב .ישארה 50681-ה חול ןיבל ועב סולש

 רבחל רהמ רתויו לק רתוי ,היהי אלש הרקמ

 .סישדוח 20 ינפל היה רשאמ ?6-ל קרוס

 םינקת-תת רפסמב סירצוימ 5081 יקשממ

 לש ותנגה תדימבו וכרואב הזמ הז םילדבנה

 סקלח .תויטנגמורטקלא תוערפהמ לבכה

 םירחאב רשאכ ,5051-ל תמויס עקת סיעיצמ

 ירפסמ ךכל ףסונב .קרוסה ךותל יוגב עקתה

 .הרוסב סהפה (
 ! ןויכרא בשחהה (צעי
 םיכמסמ תקירסל תמלשומ תכרעמ =

 םתרימשו ידרשמה סקפה תועצמאב
 .עדימה רוזחיא ךרוצל בשחמב

 םיכמסמב לופיטל האלמ ןויכרא תנכות =
 בשחמב סקפ תלבקו רוגיש =

 מ"עב תרושקתו םיבשחמ וכו[?יאזכ 9

 03-6918923 :לט .א"ת ,39 ךלמה לואש 'דש ₪
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 למה הנומתה

 !תוקיפסמ |ה םאה ,תויביס 4

 058 %11.1.-ו המזוג םה סינווג ןוילימ 16.7-ש המדנ םימעפל

 -יד חווט תוגישמ תוילנויצנוונוקח סופדה תוטיש ,לעופב .יארפ

 םיאור הלא תונומתב .הריקסב םיקרוסה לכמ רתוי לודג ימנ

 יפות קרוסב וקרסנש יפכ) רוקמה תונומת 2 ןיב םילדבהה תא

 -הש תואצותה ןיבו (סקטיאס תכרעמ לע ודבועו ילנויצנוונוק

 .ונחבש םימגדהמ 5-ב הקירס יייע ולבקת

 סיהכה לצה יחטשב םיאור ימנידה חווטב םילדבהה תא

 ןבלה עבצה יחטשבו (סיסנאוינ אלל הרוחש הסמל םיכפוהש)
 -ירס סג רציימ יפותה קרוסה .(םיטרפ אלל ,םיחוטש םיארנש)

 -הל ,םינווג ירבעמ שיגדהל תרזועה ,תיטמורכונומ ,תיעיבר הק

 קרוסב םישמתשמ רשאכ .הנומתה תא תויחהלו םידוגינ טילב

 יייע תיעיברה הקירסה לש טקפאה תא רזחשל רשפא ינחלוש

 רטליפו תסזספהסק ,לשמל ,הנומת דוביע תנכותב שומיש

 טאפת תק

 לש רועה עבצ לש ןוכנ רוזחשב דחוימב הבושח סינווגה תונמאנ

 .לבסנ יתלב סגפל תמרוג הלק היטס לכ הלא סיחטשב .סישנא

 וליאכ תוארהל סינפל תמרוג סודא ינווג ןוויכל קרוסה לש היטנ

 ותוא תכפוה לוחכל היטנ .רוכיש וא - םוחמ חדוק םדאה

 לש רוע עבצ תרצוי קורי לש רתי תשגדה .ימנאו רוויחל

 תרצו: םיעבצה לכב ףדוע .ייסידאממ סינטקה סישנאייה

 תא רצוי סיעבצה לכב רוסחמ .הנומתב םיחטש לש ייהמיתסי

 .ייהפרשנייו רוונסמ רואל הפשחנ הנומתהש סשורה

 עבצ יקרוס

 טסאויּבקּהבַפס 20

 -ןסר רחל זחדז חשה דה

 =ק5ס0ה =5-8000 קיס

 ו;סויסז64 508ח01/130וי [!52
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 0006 חסזס5הסק | 46006 ?תסז05הסק = 1ו01051ץ!6ז קוטפ !סז ש/וח0סצאפ = 0105000 2 5 01051100 2 5

 וז \שוח0סוא5 2.5 = סז \/וח00%%5 5 1 1.5995 אווה וז חס
 וה 010 5 וז בח ד 1 ה 006

 \עוחטסואפ 1.1 30

 זץ 1
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 יב 3499 (וופו) 5499 (וופ) 5990 (וופו) 5350 (!ו50) 5398 (וופז) 5399 וו
 51,000 (וופ) יב 5700 (!ופו) 5299 (!ו) יב 5599 (ופ0) 3699 (וופ)

 וז נו ב ו ץסהז וז וז ו

 סיעבקנ סיקרוסהמ קלח לש (1כ) יוהיזה

 עבקנ רפסמה סירחאב רשאכ ,212 יגתמ יייע

 .הטושפ רותפכ תציחלב

 לדחמ תרירב שש₪

 לש לדחמה תרירב יכרע יפל הקירסה ביט

 -ית .ותוכיאל הדימ תמא דוע איה קרוסה

 םישק ךכ-לכ רבעב ויה הקירס-סורט ינוק

 .ייהרוחשיי הדובעל ובשחנש דע  ,עוציבל
 -יס 24-ב הקירס תונכות ,תאז תמועל ,סויכ
 תפישח רובע יטמוטוא יוציפ תוקפסמ תויב
 הרואת תויעב רובעו ,הפישח-תת וא רתי
 .תורחא

 -אב ,רפשל םילגוסמ ונקדבש סיקרוסה לכ

 -יש ,לבא .וקרסנש תונומת ,הנכותה תועצמ

 -ואב ליעפמה לש ונורשכב יולת הנומת רוצפ

 לש ינכמה הנבמב יולת אוהש הדימ הת

 -וא ןחבמ עצבל לק ונל היה אל ןכלו קרוסה

 ןוקית עצבמ קרוס הזיא עבקיש יביטקייב

 .רתויב בוטה דצה לע ינדי תונומת

 -יצ תקירסל בר לקשמ וננתנ ,ךכב בשחתהב

 .לדחמה תרירב יכרעב שומיש ךות עבצ ימול

 ,רוע ינווגב לופיטה ביט לע ונלכתסה ,טרפב

 -בצ לש תללוכה תונמאנה ,םילצומ סירוזאו

 .תונומתה תודחו רוקמל סיע

 סייתקירס-סורטה סילכב סג וציצה ונינחוב

 שומיש תולק תא וגרידו ,םינרציה וקפיסש

 תחא ףא .קיפהל ולכיש הנומתה תוכיא תאו

 -יליודמ םיעבצ רזחשל הלכי אל תודיחיהמ

 -ות בור .הקירסה ינפל םינוקית אלל םיק

 -לו תוהזל ולכויש ךכ תויונב הקירסה תונכ

 עובקל ולכי סיקרוסה לכו ,רוע ינווג רזחש

 םיינחלוש עבצ

 [₪ םיִק ( םיק אל
 יתבאפלא רדסב סיטרופמ םירצומה

 יאקירמאה ןוריחמה יפל םה םיבוקנה םיריחמה
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 סקזוס ז650!טזוסה (0קו]

 1ח16זכסו8180 1850/טזוסה (0קו)
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00 

 ותת

600 007851 

 דקז65ת016 סח

0 00-88 

 57081-16808ז סקזוסח

 דחק סוס

 זזה

 ירוזא .תעדה לע תלבקתמ תוכיאב רוע ינווג

 ךא ,הפישח-תתל וטנש סיקרוס לע ושקה לצ

 תפישחל היטנ סע תונכות יייע בטיה ולפוט

 .רתי

 תואצוה שש

 וכז סגו ,הז רקסב וטלבש םיקרוסה ינש

 11: 508ת16| [[סא סה ,"סיכרועה תריחבייב

 508016|-ה | ./[107016א 503ח%[360ז [15/-ו

 בורקה הרחתמהמ 50% טעמכב ריהמ היה

 רבחו | ,(5קגזא 5ק60!₪זח 503ה 11[) רתויב
 ,ינשה סוקמב ותוא הכיז ונלש םיעבשומה

 -וטה ןיב ויעוציב .563ת)/3%6ז 1152-ה ירחא
 -סו סיווקה תדרפה ל)תבמב סג סיב
 ענומ 503ת/[460ז [157-ה .ונלש רופאה-תלק
 יואר ןפואב ריהמ ,שדח הקירס עונמ יייע
 /גסזסו6א 563ת460ז ,רוכבה ויחאמ ןויצל



 .ןושארה סוקמב הכז ולש טלפהו |[

 -בצ .לויכ תכרעמ םג שי 563תא[ג%6ז [157-ל

 .השדח סיע

 48/8-ה אוה הז רקסב רתויב יטיאה קרוסה

 דיחי-רבעמ קרוס לש ויעוציב .58

 -חב עיגמש עורגה 5051-ה חולמ ועפשוה הז

 -יבה תע רפשל לכות ,יללכ ןפואב .ולש הליב

 סיטרכב העקשה יייע בוט ריחמב ולש םיעוצ

 -בב שלפתהל ןכומ התא סא) ריהמ 1

 -יא יייע ןכו ,(תוילאיצנטנופ תומיאת תויע

 .בורקה הווזמב תויפולח 868 תורונ ןוסח

 -אב הנומת קיפה סיקרוסה ןמ דחא אל ףא

 -מה תיטפוא הנחבאל הברקתהש הנחב

 ךכל רתויב םיבורקה .הזרכוהש תילמיסק

 ךתו4ז30% 8006, א[ט5ו0% 23זגק0ח 1200, ויה

 ךגתוגזגסא -) 0[ו0ז6(0א 508ת8א66+ 7

 תילמיסקמה תיפצנה הנחבאהו ,6

 -וא הנחבאל ונעט תורבחה .284 !קו התייה

 .6001ק1-ל 400]קו ןיב לש תילמיסקמ תיטפ

 -וא הנחבאב וראפתהש סירצומ ,יללכ ןפואב

 סיבוט סיעוציב ונתנ 3001קג-מ הלודג תיטפ

 ךא ,3001ק:-ה ירצומ רשאמ רשאמ תצקמב

 -ומנ רתוי הברה כיידב ויה םיפצנה םילדבהה

 -ושה לש םיגורידהו ,םרובע ןעטנש הממ סיכ

 -אל ירמגל םיכייושמ יתלב טעמכ ויה םיטפ

 .תנעטנה וא תיפצנה הנחב

 ושיגרה סיטפושה לנפבש תורמל

 -תה תא ובינה 568ת161-הו 563תא[גא6ז-הש

 -הש תוארל ןיינעמ ,רתויב תובוטה תונומ

 -ות ונתנ יעיברהו ישילשה תומוקמב סיקרוס

 .תונומת לש סינוש סיגוס רובע תונוש תואצ

 סיבוט סיקרוסהמ קלחש רורבב תוארל ןתינ

 תופושחו תוראומ תונומת תקירסב רתוי

 תונומת | תקירסב םירחאו | ,בטיה

 .תופושח-תת

 קרופ רוחבל ש₪₪

 ,קשממו תופסות ,תוריהמ ,הנחבא דבלמ

 -וש קרוס תריחבב רתויב בושחה ןוירטירקה

 ךילע .ךביצקת תמועל ךיכרצ ןוזיא אוה ינחל

 -נה .תוכיאלו לדוגל הדיחיה תא םיאתהל

 .הצור התאש יפוסה טלפהמ תשרד

 תא חתנל ךירצ קרוס תונקל םיטילחמש ינפל

 יכהו ,ול דעוימה שומישה ,וב ךרוצה תוביס

 .ותיא ללוחתש תונומתב השעת המ :בושח

 -שי הקירסב רוציתש סיצבקה ,יללכ ןפואב

 סופדל הנכה - טלפ לש םיגוס 2 עוציבל ושמ

 .ילטיגיד טלפ וא

 -כמ סה סליפ תוספדמו תוינחלוש תוספדמ
 התא רשאכ .םייסופיט םיילטיגיד טלפ יריש
 ךילע ,סיפדהל ןווכתמ התאש רמוח קרוס

 עבצ יקרוס

 -מה תנחבאל קרוסה תנחבא תא םיאתה

 התאש בורק יכה עיגהל תוחפל וא ,תספד

 תספדמב שמתשמ התא סא ,המגודל .לוכי

 הנחבא סע קרוס הנקתש יאדכ ,4000ק: עבצ

 תוקירס רובע .תוחפל 4006ק: לש תיטפוא

 ,רמוא עבצאה קוח ,סופדל הנכהל תודעוימה

 תויהל ךירצ תקרסנה הנומתה לש 8ק:-הש

 ,ךכיפל .תדעוימה תשרה לש !קו-המ לופכ

 לש תשרב טקפסורפ סיפדמ התא סא

 .2200ק1-ב קורסל ךילע ,1101קו
 הברהב הנחבאה תא לידגהל יותיפהמ ענמה

 הביס .תננכותמה טלפה תיצולוזרל רבעמ

 -נע סיצבק תרצוי רתי-תקירסש איה תחא

 הביס .לוהינל םיירשפא-יתלב םיתיעל ,םייק

 תספדמה ,רטסרל הרמהה ןמזבש איה תרחא

 ןיוות וא ,ךלש סליפה תספדמ וא תינחלושה

 -פה תא עצבמש) תורישה תכשל לש רזיילה

 סיכילשמ ,(סופדל תורבועש עבצה תודר

 -תל ינויח וניאש עדימ לכ יטמוטוא ןפואב

 ןה תורשה תוכשלב ולא תוספדה .הז ךילה

 הטילש ךל ןיאש ,דואמ ךוראו רקי ךילהת

 -יפב בוקה חופינמ תוענמה יייע אלא וב

 .רתוימ םילסק

 היוצרה הנחבאה תאוושמ לש ינשה הקלח

 -וסה הנומתה לש הלדוג היהי המ :לדוג איה

 סחיה וירוקמה קרסנה רמוחל סחיב ,תיפ

 אוה ילאידיאה סוחתב בשחנש רתויב ןטקה

 9א13 לדוגב הנומת תלדגה רמולכ ,1-ל 3

 -חנ ןיידע יצניא 27א39 לדוגב רטסופל יצניא

 -גפ חפנל לוכי רתוי לודג סחי .הריבס תבש

 תולבגמ טילבהל וא ,תירוקמה הנומתב סימ

 .קרוסה לש תויטנרהניא

 -פל הנומת ןיטקהל הצרת אל ,ינשה ןוויכב

 ןיטקהל ידכב יכ ,ירוקמה לדוגה יצחמ תוח

 ןפואב .עדימ ייךילשהליי בשחמה לע ,הנומת

 -הל המוד רתי-יופינ לש ותעפשה ,ינוריא

 יופינה ,ךכ .רתי תייצלופרטניא לש התעפש

 תלעב וא תשטשוטמ הנומת רוציל לוכי

 .יטסילאר אל הארמ

 תקירסמ הבזנא שש₪₪
 תויבוקש

 הנחבא תויהל הכירצ רחוב התאש קרוסל
 רתוי הכומנ הנחבא .יוצרה טלפל םיאתתש

 השוריפ רתוי ההובג ;עורג טלפל סורגת

 לכות אלש הנחבא רובע ףסכ רתוי תמלישש

 .טלפב תודפל

 טלפ ןתונ סיפקש קרוסש תוביסה תחא וז
 -יש לש הלדוג ,מיימ 35 לש טרסב .בזכאמ

 קרוסלש חיננ ,יצניא 1.5א] איה תחא תיפוק

 האצות בינת וז .10006ק: לש הנחבא ךלש

 וליפא וא 1:1 לש סחיב קרוס התאשכ הבוט
 אוה ךלש תיפוסה האצותה סא ךא 3

 .1:7-ל ףפוק סחיה ,יצניא 8א11 לדוגב הנומת

 סע רתוי בוט םידבוע םיפקש יקרוס ,ןכל

 יצניא 5א4 ןוגכ ,רתוי לודג טמרופב םיטרס

 .יצניא 8א10 וליפא וא

 -כה סיפסומ ,םייטמוטוא םיכמסמ יניזמ

 -קט םהב סיקרוסש םיקסע רובע םייחר

 דחוימב םיליעומ סניא ,008 דוביעל םיטס

 תוקירסה לכ .ייתיניצריי תיפרג הקירס רובע

 ןכל ,החגשה אלל תועצבתמ הנושארה דבלמ

 -ונב .לדוג וא עבצ ,טסרטנוק ןנווכל ןתינ אל

 קייודמ אל קרסנה רוקמה סוקימ ,ךכל ףס

 תא בבוסת וא ךותחתש ןכתיש ךכ ,דחוימב

 -ימה תורמל ,הזכ בצמב .הנווכ ילב הנומתה

 -סה תונכות בורש יטמוטואה (סוקופ) דוק

 אל הקורסה הנומתהש ןכתי ,תועיצמ הקיר

 תויהל הלוכי התייה איהש סשכ הדח היהת

 .ינדי ןפואב התוא וחינה וליא

 רדרדתהל הלוכי קרוס לש הנומתה תוכיא

 ףילחהל יאדכ ןכל ,תכעוד הרונהש לככ

 סיעוציב לע רומשל ידכ ףוכת ןפואב התוא

 םיקפסמ םינרציהמ קלח .םיילמיטפוא

 .קרוסה סע הפלחה-תרונ

 תנכות העיפומ 503ח%/8א60ז | 1157-ב

 שדחמ לויכ תרשפאמש ,השדח סיעבצ-לויכ

 -סב סייוניש לע תוצפל ידכב סיעבצ לש

 .רואה רוקמ לש סורטקפ

 םינחלוש םיקרופ שש
 םייבוח חמועל

 -ומה סיינכמהו סייטפואה םיביכרמה ללגב

 הגרדמ סה םייפות םיקרוס ,םהלש םסיחלצ

 -וטש םיינחלוש סיקרוס לעמ ההובג תחא

 היה סינש המכ ינפל .ריחמבו תוכיאב ,סיח

 סיינחלוש סיקרוס ןיב יקנע תויוכיא רעפ

 תלגוסמ הסונמ ןיע .םיירחסמ סיקרוס ןיבל

 חוטש קרוסב וקרסנש תונומת ןיב ןיחבהל

 -סה תוכיאב סילדבה פייע ,יפות קרוסב וא

 -פב רסוח סיללכנ ולא םילדבה ןיב .הקיר

 "תוינונש" ;תוריהבו לצ ירוזאב סיטר

 סיסופדו סיווקב (תוגרדמ ייומד תוינבת)

 -סב הזוזת) םיעבצ תקתעה ;סיינוסכלא

 -בצ (53וטזּגונסח) תייוורב םילדבהו (סורטקפ

 -יה ,סודאה יצורע תמאתהב סילדבה ,םיע

 ,(קילודמב ודכלתה אל סה) לוחכהו קור

 תורצונה תוירטמואג תוינבת) הראומ תוינבת

 היטנה) 23ח0ות8 ;(ספדומ רוקמ תקירסב

 טסרטנוקב תושגדומ תועוצר וא תוציפקל

 -בל תודוקנ) םילפנ ;(תויתגרדהב סיקרוסשכ

 סיפויז ;(עדימ ןדבוא בקע תורצונה תונ

 -תכ וא תודוקנ ,סיווק לש תיארקא הפסוה)

 רצונש ייגלשיי) שערו (רוקמב ויה אלש סימ

 רוקמ ארוקש 602-ה ללגב םימעפל

 -וחה שמש וא תואסנולכ רדג ןוגכ יילבלבמיי

 .((ע תרמצל דעבמ תרד
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 יספדה תנכ 69 ג?

 תוקירסל תוציקסכ (0וקטזפת וואו

 סיאקיפרג ,םיינשה ןיב תוכיאה ילדבה ללגב /\

 -הל תויביס 24 יקרוסב ושמתשה סייעוצקמ 4

 קק0 - (ס) הבצהו ההגה

 תוריש תוכשלל ורסמנ הלא .(קספוווסח סח! /\

 ב

4 4 

 םייפות םיקרוסב
 -אה עוציבה ינפל ןויסנכ - תורחא םילימב)
 קסוע וניאש ,עצוממ שמתשמ רובע .(יתימ

 -יס 24 קרוס ,סופדל םייתוכיא םימושייב = שק קן
 קרוסמ הברהב שיגנו ישעמ ןורתפ אוה תויב ו

4 
 או
 א6100 0

+4 
 טאג

 יו

22 

 -וס ,ונבור רובע .ריחמ לע רבדל אלש ,יפות

 -קי אלו םילק םירישכמ סה תויביס 24 יקר

 -ורב ,תושדח-תורגיא ,תועדומ תקפהל סיר
 דועו הרבחה לש תוחוד ,סינולע ,םירוש
 סיכירצ אלש םייקסיעו םיישיא םימשיי
 .םימלשומ תויהל

 הנומת תוכיא םיינחלושה עבצה ינקתהל
 לע הלקמ םהלש הנכותהו ,סויכ רתוי הבוט

 ןיא רבכ .תוקירס רוציל יעראה שמתשמה
 שיתמו ךורא ךילהת וא תוחמתה רובעל ךרוצ
 -הל לוכי החמומש תורמל .היעטו ןויסנ לש
 יפות קרוסמ הנומת ןיב םילדבהה לע עיבצ
 קרוסמ הנומת ןיבל

 ,חוטש תויביס 4

 ואצמי סישנאה בור

 -יס 24 תוקירסש

 תוליבק ןה תויב

 דבלמ סירקמה לכב

 תוכיאב | תוקירס

 .ההובג תירחסמ

 -וש קרוס תקזחה

 ףיסוהל לוכיש ינחל
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 עבצ יקרוס

 -מו םיכמסמ ,תוחודל יטיסלאיר-וטופ עבצ

 -וא לבא ,היצפוא רדגב ןיידע איה םיבתכ

 ,סינש המכ דועב | .רתויב הייוצר היצפ

 עבצ-יטלפ ,רתוי דוע ודרי םיריחמה רשאכ

 סהב שמתשי אלש ימש סיצופנ ךכ-לכ ויהי

 ולאש םייתנש ינפל ,לכה ירחא .ןשוימ בשחי

 -מב סקפ ךל שי םא סיקסעל ךירבח ךתוא

 .ורפסמ תא סישקבמ טושפ סה סויכו דרש
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 8/ג גזסטפ-ה הלועש םירלודה 3950 תורמל

 -תמ הלעמ וריחמש תויפיצה ,(בייהראב) 5

 קרוסה ,תיזיפ הניחבמ .ןקלחב קר תושממ

 -מב שמתשמ אוה .הריבס הרוצב ןנכותמ

 -וא הנחבא םע 1030108 לש הקירס סזינכ

 2400) 'ץניאל תודוקנ 1200א600 לש תיטפ

 -חא סםיקרוסמ לידבהל .(היצלופרטניא ירחא

 זאו) עבצ לכל תויביס 10-ב קרוס אוה ,סיר

 תובושח תוחפה תויביסה יתש תא קרוז

 יפכ .(8-ל הרזח עיגמו ירקיע עבצ לכ רובע
 8א11.8 לדוגב הקירסה חטשמ םיארמש

 ילנויצפוא םיטרס תקירסל םאתמ ,ץניא

 סיכמסמ ןיזמ רדעה ךא ,(בייהראב 51000)
 הדובעל רורבב תדעוימ תכרעמה ,יטמוטוא

 .008₪-ל אלו תיפרג

 -דנ .רתוי הלק תויהל הלוכי התייה הנקתהה

 ןפואב 5651-ה ירביירד תא ןיקתהל ונשר

 לש 501ץא םע טקילפנוקב ונלקתנו ,ינדי

 קרוסה תא תונקל סינווכתמ םתא םא .5

 -יה .םכמצעב 5051-ה ירודיס תא ועצב ,הזה

 0806₪ | רקב הללכ וננתבש הדיח

 דיחיה רקבה) 0

 -לו ,(תורישי תרכומ אפגאש

 םירחא סיקרוסש תורמ

 רקב סע ןייוצמ עוציב ונתנ

 רקב שורד זסטפ-ל ,הז

 -הב הובג טרס-בחור לעב

 הקופתל עיגהל ידכ הבר

 תקל .תעדה לע תלבקתמ

 -ומת תא קורסל תוקד 3 ול

 רמולכ ,ונלש ןחבמה תנ

 תנעוט אפגא .הינשל 28%-כ

 תרזעב רכינ ןפואב םירפתשמ סיעוציבהש

 תמגודכ ,הובג רתוי טרס-בחור .םע םאתמ
 .14-1742-ה

 שדחמ ןומזית תויעב ויה קרוסלו םאתמל

 -וה ובינהש ,תוקירס רחאל תופוכת סיתיעל

 תויעבה .תובר "6גח'( [ות6 563חח6ז" תועד

 לש רזעה תנכות תועצמאב קר ורתפנ ולאה

 -הו יוביכ יייע וא ,513ת63]סח6 דומב שגוח

 -יא רותפכ ול ןיא) שדחמ קרוסה תקלד

 .(לוחת

 גיצה ,גזסטפ-ה ,תויביס 30-ב הקירסה תורמל

 -בה לכ לש רתויב ןטקה םיעבצה חווט תא

 ויה עבצה ינוזיא הזה חווטבש וליפא ,ריצ

 םיקרוסל המודב אלש .דחוימב סייטנדפ

 תטילקב בוט יד /גזסטי-ה ,םירחא םיחוטש

 סירוזא ןובשח לע) םילצומ סירוזאב םיטרפ

 -ומ ןכ סג וק-תונומת .(ער וטלקנש םירהבומ

 רבעבש תורמל .הז קרוס יייע בוט תודרפ

 לש הובגה וריחמ תא קידצהל היה ןתינ

 -יחי יייע הדיצה קחדנ אוה סויכ ,4זסטפ-ה
 .רתוי םיבוט םיעוציב סע תולוז רתוי תוד
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 408 6600/018/2ז0 [ח426 לש סהיעוציב

 08 8800/01.א/קז0-הו (51375 בייהראב)

 סינוש םיאשונב סינוש ויה (51525) [חו6

 3 עונמל סימותר םיקרוסה ינש .ונינחבמ לש

 םייטיאה סירוזאב סתוא ביצהש םירבעמ

 ופוסב ,םהיעוציב .הקירסה תוריהמ לש רתוי



 קמ לק ש םא

 .ק7?סק א שי קטולקשקע ,קסוע הא המכ לשש אש
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 סיאקיפרגל ויה םיקרוס וב ןדיעה םת

 בלשל לוכי התא וישכע .דבלב

 םיכמסמ רימהלו םילאוזיו םיטנמלא

 םע .היעב לכ ילב טסקט יצבקל סינשי

 תוינועבצ ,1200 שקו דע לש היצולוזר
 568חא[3%טז 1[ה ,ריבס ריחמו האלמ
 .ינרדומה דרשמל ילאדיא קרוס אוה

 זז

 תויהל לוכי ,יאקיפרג אל התא םא םג

 קרוס ךירצ התאש הנקסמל עיגתש

 קורסל לכויש הזכ .רתוי יתוכיא

 תמרל דע 240000: תוכיא תוקירס

 זא .רוקמל םיעבצ תונמאנ םע הקפה

 ,תוכיא .שפחמש דחא התא םא

 .ךלש קרוסה אוה 503ח\%₪860ז [[88ה

 וו( אד <<
58/1486 ]] 

 ,12000ק0 ,5וחַפ16ק458ה תיגולונכט סע

 תונמאנ םע ריהמ ,קייודמ קרוס והז

 תודוה .רוקמל תטלחומ טעמכ

 ,םיירטקלא וטופ םיאת השולשל

 לעמ דבלב דחא רבעמ עצבמ 52[1ה

 םיתוויע ענומ ךכו הנומתב הרוש לכ
 .הדובעה ךשמ תא הברהב רצקמו

 !מא .יפ.יט המל

 קנעה תורבחמ תחא קר איה קטורקימ

 קוושמה תויהל מא.יפיטב ורחבש

 םסושוזפ!, 606, .לארשיב ןהלש השרומה

 תורבח ןלוכ ןה 18 016,

 ,הלאכ םיקפס םע .ןמוחתב תוליבומה
 ליבומה .אוה ונלש תורישה םג

 03-5337655 :ןופלט םירת .ומוחתב

 |( עו כ .2לא .קקל קולי עי לול 7 סל
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 רפסמ רשאמ סימישרמ תוחפ ויה ,רבד לש
 .וז הבתכב רתוי תולוז תודיחי

 400880060: לש תיטפוא הנחבא 8800-ל
 הנחבא 6600-לו ,(היצלופרטניא רחאל 1600)
 -יא רחאל 1200) 300א6006קו לש תיטפוא
 לש םיעבצה תקירס תואצות .(היצלופרטנ
 ול ונתנ םיטפושהו תונייוצמ ויה 8800-ה
 עיבצה ולש םיעבצ חווט .הז סוחתב 3 סוקמ
 הדיחא תושיגר תקולחו הבוט עבצ-תבוגת לע

 .סוחת לכב (רתוי וא תוחפ)

 -סב הבוט האמדה גיצה 6600-ה ,ותמועל

 םלוסב ןורחא) עבצב העורג ךא רופא-תלק

 6600-ה לש וינחבמ תואצות .(םיטפושה

 אל תושיגר תקולח לעב סיעבצ חווט וארה

 199% לירפא לארשי 6

 רופא-תלקסל ותושיגר ,ךכל דוגינב .הדיחא
 הבוגת תמוקע הארה אוהו הבוט התייה
 לע וקיתב רמג 6600-ה .8800-ה רשאמ הבוט
 -ונ םיקרוס השולש סע דחי ישילשה סוקמה
 8800-ה רשאכ ,רופאה- תלקס ינחבמב סיפס
 -ות וגישה סיקרוס ינש .11-ה סוקמב סייס
 ,8800-ה .םיווקה תוניחבב הריפחמ האצ
 -אה סוקמל עיגה ,רתוי ההובג הנחבא לעב
 עיגהו ,בוט רתוי תצק היה 6600-ה .ןורח
 תויוריהמ ומשר םיקרוסה ינש .18-ה םוקמל
 8800-ה לש ןחבמה תקירס .תויטיא הקירס
 -מב 18 סוקמ ,תוינש 22-ו תוקד יתש הכרא
 ,ריהמ רתוי תצק היה 6600-ה .ולא סינחב
 סוקמ גרוד אוהו ,תוינש 15-ו תוקד יתש
 .17-ה

 ירביירד םע הליבחב סיאב סיקרוסה ינש

 סה .סילועמ הנומת דוביע תנכותו גוה
 ,"תונולחייל 0006 ?םסוספתסק 2.5 םע םיאב
 תגפע ,8 לש תיניינקה 1שגוח-ה תנכותו
 ה

 העיצמה בטיה היוגב הנכות אוה 357 8גח
 הקירס-סורט הנומת דוביע תויצקנופ המכ
 -ורמ המאג-ןוקית תומוקע ןוגכ ,תוישומיש
 שי ,ךכל ףסונב .הראומ תוינבת תתחפהו תוב
 תא תנווכמש תלגתסמ ףס-תמר תנוכת הל
 אל .יטמוטוא ןפואב טסרטנוקה תפישח
 ,תדרפנ הנומת דוביע תנכות ךרטצת דימת
 תדמועה הנכותכ הצר גץ 508ח-ש סושמ
 .המצע ?נפב

 -וויכב הטילש תקפסמ ג 503ת-ש תורמל
 עצבל ןתינ אל ,הנומת תדיכל רובע עבצ ןונ
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 ,עבצב (ת₪%ו6ש) תמדקומ הניחב תקירס הב

 לש תויצקנופה בור .ןבל/רוחשב קר אלא

 ,שומישל תולקו ןמצע תא תוריבסמ הנכותה

 הרהבה סשל הליבחב לולכ בוט שומיש רפסו

 .תפסונ

 ריחמב יטמוטוא םיכמסמ ןיזמ גישהל ןתינ

 סאתמ תכרע ,6600-ל סגו 8800-ל סג 9

 השיכו תורשפא איה סיפקש תקירסל

 .דבלב 8800-ה רובע 5700-ב

 דחא םינוש םיקרוס סה 6600-הו 8800-ה
 סריחמ ךא ,הבוט הנכות םע סיעיגמה ינשהמ
 :שמתשמל הנותחתה הרושה .תיסחי הובג
 סימייק .בוט רתויו לוז רתוי קרוס הנק
 .הלאכ

 סודה ו
 .\ גי

 קרוס אוה 6סתוקטוטז ח6ת65 /\/-660-ה

 רביירד עיצמו ,הלבטה זכרמב גרבתמה

 תמועל ,תוריהמ .הלק הנקתהו ידילוס 1יגנת

 תומד ונקרסשכ .ויתולעמ סע תינמנ אל ,תאז

 לביק הז קרוס ,תויביס 24-ב יצניא 4א5 תב

 40-ו הקד לש עצוממ ןמז סע ,13 סוקמ

 .תוינש

 -תל לק ךשגות רביירד סע אב 4-660-ה

 ןנווכל לוכי אוה .תויצפוא ןווגמ עיצמש לועפ

 המאגה ,טסרטנוקה ,תוריהבה יצורע תא

 -וזא לע הטילשל וב שמתשהל ןתינו 808-הו

 תוקירסש איה תחא הערגמ .לצו תוריהב יר

 ןבל/רוחשב תוירשפא תומדקומ הניחב

 4166 | תא םילבקמ הליבחב .דבלב

 5590-ב 42+ ףיסוהל ןתינו 2ת01051ץ]0ז 5

 .(בייהראב)

 -ישה רפס .660-4%-ה תא ןיקתהל היה לק

 תא םיכילומש סיטרופמ םסירויא עפוש שומ

 ךרוצ ןיא .הנקתהה יבלש לכ ךרד שמתשמה

 ,חראמה בשחמב 5651 סאתמ םע דדומתהל

 םאתמ טיטרכב שמתשמ 4-660-הש סושמ

 רטמ ךרואב לבכל רבחתמה ,יניינק יליבקמ

 ותצרהו ותנקתהב תויעב ונאצמ אל .יצחו

 תמאב היה הז .ןושארה ןויסנב קרוסה לש

 שומישה רפסב ןייוצ אלש סושמ ,בוט רבד

 -טה הכימתה תקלחמ םע רשק רוציל דציכ

 .הרבחה לש תינכ

 תולק .עצוממ ינחלוש קרוס אוה 4\-660-ה

 השועש ימ ךא ,םיכשומ הלעפההו הנקתהה
 סילדומב ןנובתיש יוצר ,תיניצר רתוי הדובע
 .םירחא

 עבצ יקרוס
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 -מב תוקירס עיצמ 6א1ז32826 27-1200ל-ה

 ,תעדה לע תולבקתמ טוריפ תמרבו תוריה

 הנקב הלוע אל ולש סיעבצה רוזחיש ךא

 ילעב הנושארה הרושהמ סירצומ סע דחא

 תא תמדקמש הנוכתה .סייתורחת סיריחמ

 5895) הזה לוזה קרוסה לש ויתוריכמ

 -למ דחא קרוס קר .תוריהמ איה ,(בייהראב

 םחטופנסח -ה) 51000-ל תחתמ ריחמב ,ודב

 -מב רתוי ריהמ עוציב ןיגפה (0

 םש-12007-ה ,1600 לש שומיש ךות .ונינחב

 .תוריהמ ינחבמב ינימשה סוקמל עיגה

 תודוקנ 600 לע 300 לש הנחבא 2-12007-ל

 יייע .12004קו-ל לידגהל ןתינ התוא ,'ץניאל

 ההובג תלוכי הנחבנש הדיחיל .היצלופרטיא

 ישעמ ןפואב סג תונומת תדרפהל עצוממהמ

 האצות ,(תיכנא 4506ק1-ו תיקפוא 3000קנ)

 בור רשאמ תימשרה הנחבאל הברהב הבורק

 .תורחאה תורחתמה

 -בצ ינווג רזחשל תלוכיה הרסח -12007-ל

 ןה ונינתבמב תואצותה .קייודמ ןפואב סיע

 -צל היטנ סע ,עצוממה ןמ ןטק סיעבצ-חווט

 -צו סותכ ,סודא ,םימחהו םיריהבה סיעב

 -יו לוחכ ,לוגס ומכ רתוי םיהכ סיעבצ .בוה

 האצות .סרוזחשב קרוסה לע ושקה קור

 ויישקב תפקתשמ סיעבצה רוזחשב וז העורג

 -וס ינש קר ;רופא ינווג תנחבאב קרוסה לש

 ינחבמב רתוי תוכומנ תואצות ולביק סיקר

 .רופאה- תלקס

 ךא ,הלעפהל לק היה ולש 1שגות-ה רביירד

 תמדקומ הקירס גיצהל הלכי אל הנכותה

 -ומ תוקירס ,ךכל ףסונב .הלדגהב (2ז6צן6יש)
 רוקמה סא סג ,ןבל/רוחשב תואר) תומדק

 -וכי םישמתשמ ,5100 תפסות רובעב .ינועבצ

 לש 1ץק686860ז ,008 תליבח תונקל םיל

 ןיצמ .5695 ליגרה הריחמש ,םאקסז\גפסח

 ןימז םיפד 50 לש תלוביק םע םיכמסמ

 לדומ | ,עטאוזג/גק6 -12001-ה .5350-ב

 -סל תורשפא סע המוד היצרוגיפנוק לעב

 1קחסוס סע 51195-ב רכמנ ,םיפקש תקיר

 .דעק6 86406ז-ו "תונולחייל ןטפ

 -יה .,א8סזסושא-ו א+₪ לש סיקרוסה אלול

 ירוזחיש סינתונו 5200 דע 5100-ב קר םירק

 20-1200?-ה ,הברהב ההובג המרב סיעבצ

 .ולש םיריחמה תגילב טלוב רצומ היה

| 

5/6100, 0 

 (5999) .שא8100-הו (5799) א6100-ה

 טא/גא 00840-הו טא/8א 06630-ה סה

 לריתמו השדח הנכות סע השדח הליבחב

 -וק אל סהינשש תורמל .רתוי סיכומנ תיות

 הנבמה ,תיעקרקה יריחמ ,םיחבש סירצ

 םיכפוה סתיא העיגמה הנכותהו ,ידילוסה

 יטרפה שמתשמה רובע םייביטקרטאל סתוא

 .ןטקה קסעהו

 -עה עונמה ותוא לע םיססובמ םיקרוסה ינש

 0 ףצוחב סידייוצמ ,0א א לש דימ

 ,(ניא 14 לע 8.5 לדוגב הקירס חטשמ ,%

 סהינשל .םירבעמ 3-ב ןימא הקירס ןונגנמו

 -וג תקירס לע לקמש ,יזכרמ ריצ םע סיסכמ

 ןתינו ,םיבע סירפס וא סיידמימ-תלת סיפ

 ןיזמו (5599) םיפקש םאתמ סהב ביכרהל

 .(5399) יטמוטוא טיכמסמ

 600 לע 300 לש הנחבאב ךמות ,א/6100-ה

 -רמ יונב ₪א%8100-ה ךא ,'ץניאל תודוקנ

 ול סינקמה רתוי םייתוכיא םייטפוא םיביכ

 לבקתש הנכותה .יצניאל תודוקנ 800 לע 0

 1600-לו 1200-ל הנחבאה תא לידגת הליבחב

 -וס תואצות ןתנ ₪א%8100-ה .המאתהב

 -תה בורב ללכה ןמ תואצוי אל ךא תוידיל

 -במ יעצמאה ןושילשב ץבוש אוהו ,םימוח

 תורמל .רופאה-תלקסו וקה-תוקירס תניח

 סימוחתב סיבוט רתוי ויהש סיקרוסה בורש

 12 תא העיצמ ₪? ,םירקי רתוי ויה הלא

 .טעמכ ריחמ ותואב 5638ת16| [[סא

 .המוד האצות הארה ונלש תוריהמה ןחבמ

 ,רתוי תורקי תודיחי המכ ףקע ₪א\8100-ה

 -מב תחנו ,םילוז רתוי םילכ טעמ יייע ףקענ

 .עצמאב ךרעב ,12-ה סוק

 .תוברועמ תואצות ואיבה עבצה ינחבמ

 סיעבצ-קויד תומוקע רציי  ₪א\%8100-ה

 ריפש ימניד חווט גיצהו ,דואמ תוקייודמ

 ,לבא .תוריהבה סלוס לש ךומנה וקלחב

 רתויב םינטקהמ דחא היה סיעבצה חווט

 לע לבקתהל היה לוכי הז לכ .ונלקתנ סהבש

 תליבחו 16000ק: לש הנחבא ,5999-ב תעדה

 לש םתעד יפל ךא  ,הבוט %

 ויה םא%8100-ה יעוציב סיעבשומה-רבח

 -רה סוקמב עיגה ספדומה טלפה .םיבזכאמ

 -פו רוע-יעבצ קיפה אוה טרפבו ,ףוסהמ יעיב

 .בולע ןפואב םיללצומ םיטר

 יעוציבב רבע ,א/6100 ,רתוי לוזה םגדה

 עיגהו ,םא/8100-ה ויחא תא ולש תוריהמה

 היה ולש סיעבצה חווט סג .יעיבשה סוקמל

 -ות ךא ,א%8100-ה לש הזמ רתוי בוט

 -ול ויה ונינחבמ לש סירחא סיחטשב ויתואצ

 -לה סוקמה לע וקיתל עיגה אוה .םיק

 תומוקעו .וקה-תוקירס ינחבמב ןורחא-ינפ

 וארהו לוחכה רוזיאב ושלחנ ולש 808-ה

 הפצ וז היעב .םיהכ סיעבצ תדרפהב סיישק

 רשאכ ,רופא-תלקסב הנחבאה ןחבמב סג

 רתויב הכומנה התייה הגשוהש האצותה

 -ווג תדרפהב ישוקה ללגב רקיעב ,ונלביקש

 42 רש
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 -הב .םיהכ רופא-ינ

 ,תילאוזיוה הכרע

 -ומ םיטרפב תויעב
 קרוס וביצה סיללצ
 דחא סוקמב הז
 .ןורחאה ינפל

 סיקרוסה לנש

 סיטרכ םע םיאב

 וא 28/2 קשממ

 המכ ,םילבכ 6

 הרוגו אצות רביירד ,תובוט הנכות תוליבח

 הבותכ שומיש-תרבוח סג תפרוצמ .תיפולח

 הקירס תוקינכט ומכ סיאשונ הליכמה ,בטיה

 .8081-ו ךשגות ילוקוטורפ רואתו תויסיסב

 ינקתה םצעב סה סיקרוסה ינש ,ךכל ףסונב

 -ועש 5051 סאתמ לכל רבחל ןתינש 2

 .408166 לש 4571 רביירד סע דב

 4606 | ,ונקדבש סיקרוסה בורב ומכ

 -חל הפרוצ "תונולחייל 2.5 1.5 ?תסוספתסק

 תנכות תא סג וליכה ולא סיקרוס ינש .הליב

 >אטזסא לש 16א18ח686 1.1 תרדהנה 068-ה

 הנכות .\\גת60א8 תסריגב [חוגקותפ 5

 -שמ וליפאו ,ןימא ןפואב טסקט תארוק וז

 "תודבכייו = 81(6ו09) תועפושמ תויתוא תרזח

 טסקטה לש טמרופה תא ןכו (תושגדומ)

 -וכ םחטופנסח לש 141ות-ה ירביירד .(13ץסוו)

 תומוקעב הטילש תלוכי ומכ תונוכת סילל

 גיצמה תופיפצ דמו ,דרפנב הרהבהו הללצה

 תקירסב םילסקיפ לש 808-ה יביכרמ תא

 .תמדקומה הניחבה

 -חנ ויה ולא סיקרוס ,דבלב רצק ןמז ינפל

 -מל ,שא/8100-ה ךא .הלודג האיצמל םיבש

 -בש רחא רצומ לכמ ךומנ תיות-ריחמ תור

 תמועל התוחנ הדמעב סויכ אצמנ ,ונקד

 ./10ז016%-ו 117 ,םקפסח /גחו6ח68 לש םילדומ

 םספסא
 ₪61ו0ה503החה1ה9 55161

0 ₪5-8000 

 לש סיקרוסה ינש

 5999-ב 50גהתות8 8ץ5וסחו

 0ןסה -ה | ,םקפסח

 םקפסה -הו
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 עבצ יקרוס

 ריחמ תויות סיאשונ ,51649-ב 25-8006 ?ז0

 קר ,טלפב רבודמ רשאכ ,לבא .תויביטקרטא

 ההובג תוכיאב תונומת איצומ 25-8000-ה

 .חוטש קרוסמ הפצמ התאש יפכ

 אל סצעב אוה *סוגסח 508תחותק 55(סחו

 ףוריצב םקפסח ₪5-6006-ל טילק םשמ רתוי

 רוביחו א!וסזספזג[א ?10וטז6 ?וטפ]1פתסז 4.0 ₪

 4(וסח-ל .5051 קשממ וא ינוויכ-וד יליבקמ

 300 לש תיטפוא הנחבא 563תתנתַק 5ע5ו6חו

 -יא רחאל 6006קג) יצניאל תודוקנ 600 לע

 -סה תיגולונכטב שמתשמ אוהו (היצלופרט

 -מה תורמל .תספסח לש דחא רבעמב הקיר

 יעיבר סוקמ) הקירסה תוריהמו ץרוקה ריח

 -הש ינעה סיעבצה חווט ,(תוריהמה ןחבמב

 .תויביטקרטאה תא ןיטקמ קיפמ קרוס

 רוחשל עיגהל תלגוסמ אל רופאה-תלקס

 סיקוריו סימודא ארוק קרוסהו ,יייתימא"*

 ,ךכ .םוחתה בורב סילוחכ רשאמ רתוי קזח

 ןוויכל הזוזתל סימרוג םיעורגה עבצה ינוזיא

 סייווק סירויאב הדרפהה תלוכי .בוהצה

 עצבל הצרת סאש ךכ ,ץניאל סיוק 203 איה

 לוקשל ךרטצת ,תונטק תויתוא לע 8%

 .רתוי שיגר קרוס

 עיצמ 25-8000-ה ,רתוי הובג ריחמ רובע

 400) תרפושמ הנחבאו הבוט הנומת תוכיא

 -יא רחאל 8006ק1-ו תיטפוא 6ק1 800 לע

 .\סווסח 503תחותק 55101 סחיב ,(היצלופרט

 לש האלמה הסריגה תפרוצמ הליבחב

 -יירד .תללוכ איהו ,?וסוטז6 טס113ת6ז 0

 47 קר תקל 26-8000-ל .םיפסונ סירב

 אוהו ,ונלש ןחבמה תנומת תא קורסל תוינש

 [זש 569ח]61 1[סא ירחא ,ישילשה סוקמל עיגה

 ויחאמ לידבהל .5קגזא 5ק60!תנתו 56גת [[1-ו
 -מב קורסל לוכי 85-8000-ה ,רתוי לבגומה

 וכרענש ,םינחבמה .השולשב וא דחא רבע

 -בצ חווט לע ועיבצה ,םירבעמ השולש דומב

 -תמ המכמ ןטק ןיידע ךא ,תיסחי לודג םיע

 לש םיקרוס ינשו ₪4? ןהיניב ,תורחא תורח

 -לה תא ריבגהל ותייטנ תורמל .א!10ז0ו6%

 -יבה סינווגב םילוחכה תא דבאלו סיקור

 םיעבצה ןוזיא תא שי 26-8000-ל ,סיינונ

 ןיחבהל ונלוכי ,ףסונב .ונקדבש רתויב בוטה

 תומיגד (37 ךותמ) 28 ןיב תנייוזמ יתלב ןיעב

 רמאמב רחא קרוס לכמ רתוי ,רופא- תלקס

 35-8000-ה לש סיוקה תדרפה תלוכי .הז

 רטמילימל םירוזחמ 4.5-כב | תמכתסמ

 תיביטקרטא ךכ-לכ הניא ןכלו (2291קו-כ)

 .םירחא סיקרוסל תיסחי ,06% תדובעב

 תא וכירעי יאדוב סידמלתמ הקירס-ידבוע
 -הת ךלהמב תודיחא קפסל רביירדה תונויסנ

 -ופל .המודב .הספדה-הכירע-הקירסה ךיל

 לש 7ךשגות-ה רביירד ,12> לש המוד היצקנ

 -וקע םשייל תורשפא שמתשמל ןתונ םקפסח

 גוסו טלפה ןקתה לע ססבתהב ןוקית תומ

 תומוקעו תונחבא קפסמ אוה רשאכ ,גצה

 אוה הז רביירד .םינותנ סינקתה המכ רובע
 סוז תויורשפא םיקפסמש סידדובה דחא
 . .תומדקומה ןחבמה תקירסב

 וקיחרי רביירדה לש ויתולבגמ ,לזמה עורל
 החירכמ תולבגמה תחא .קרוסהמ סינעוצקמ
 תונחבא לש הרדס ךותמ קר רוחבל ךתוא
 תא הסכמ וז הרדסש תורמל .שארמ תועובק



 ,שומישב רתויב תוחיכשה תונחבאה סוחת

 -כמ םימעפלו ךתושימג תא ליבגמ רביירדה

 רשאמ תוהובג תויצולוזרב קורסל ךתוא חיר

 ךרד לכ ןיא ,תאזמ רתוי .תרחא קרוס תייה

 לכב ;םינקתהה לויכ תיצקנופ תא תובכל

 .ךלש טלפה ינקתה תא עובקל ךרטצת הרקמ

 תק ,רתוי תבחרנ הטילשל קוקז התא סא

 רביירד ללוכ ?גסוט6 ?טס115ח6ז-ש ןובשחב

 ,םיקרוסה ינש רובע הברהב שימג ךא יניינק

 םגו | 8₪ג0ה 509תתוהק 5ץ756-ה םג

 םיטושפ ,הנקתהל םילק סניה 25-8000-ה

 -הב ,תויביטקרטאב םירחמותמו הלעפהל

 -וטה הנומתה תוכיא ,לבא .סתלוכיב בשחת

 הינקל ותוא תכפוה ₪5-8006-ה לש רתוי הב
 .תיאדכ רתוי

 א
 66ח105 60/010396-!

 אוה אצפ 66ח10ט5 00107880-[-ה ,51099-ב

 אץמ לש התסריג

 ]ת(6חג(וסהג| 0

 1/101016%-ל

 503הא[ג66 1

 לוכי . 001077326--ה

 -מו יענומל .ורקל

 אלש ,ביצקתה יעונ

 לבקל סהל הנשמ

 -וימ תצק היגולונכט

 קרוס תרומת תנש

 -ות תפרוצמ וילאש

 עבצ יקרוס

 .067%-ו תונומת תכירע תנכ

 תודוקנ 600 לע 300 קיפמ 6010ז7326-1-ה

 -יא רחאל 120060-ו תיטפוא 'ץניאל

 -סל תיסחי סיריבס ויה ויעוציב .היצלופרטנ

 םוקמל עיגה אוה .םירבעמ השולשב הקיר

 -וממ תוריהמ סע ,תוריהמה ינחבמב ישישה

 הנומת תאמדהל תוינש 23-ו הקד לש תעצ

 3006קו לש היצולוורב) ,'ץניא 5 לע 4 לדוגב

 ילמיסקמה הקירסה חטש .(תויביס 24-בו

 .יצניא 13.5א8.5 אוה

 1?ת0וס אוה ףרוצמה םיטיבה-תופמ ךרוע

 -חב לודג סש אל והזש תורמל .26]טא6 0

 -תה לכ תא העיצמ הנכותה ,האמדה תוליב

 -ית ,הקירס רובע ךרטצתש תויסיסבה תונוכ

 הצרת םא .סידחוימ םיטקפאו סינוק

 -ונ הנכות ףיסוהל ךרטצת ,תופסונ תונוכת

 תא םג הליכמ הליבחה .ךתיירפסל תפס

 .008 תנכות איהש ,600 1 5

 -קה םיקרוסה דחא היה אל 6010ז7886-[-ה

 תפסוה ללכ הנקתהה ךילהת .הנקתהל םיל

 הרוצת בוציע זאו הנכותה תנעטה ,רביירדה

 תבותכ תא אוצמל לכות איהש ךכ הנכותב

 טלפ 7יאפוח-ה רביירד .רביירדה לש ןורכזה

 -הש סעפ לכב "'ןורכז קיפסמ ןיאיי תעדוה

 06ח10₪-ה .דבע אוה ךא ,וב ונשמתש

 -יעב םייח חור דוע שיש הארמ 1
 -חש תורמלו 50גתא36סז 1[-ה לש ןשיה בוצ
 אוה ,םישידח סילדומ לש תונוכתה וב תורס

 -שמ לש םהכירצ תא קפסל לוכי ןיידע

 .םיינעבות תוחפ םישמת

 דרקפ-טלויה תרבח

 קושל האצי דימת

 ,תרמצ יקרוס סע

 יי | 50ת0-ה)

 -וסמ ךישממ 1[סא

 תונווכ סע .וז תר

 תא ףילחהל

 סולהי אוה ,(51179) ,1[טא-ה ,563ח16| [[0-ה

 -וא הנחבא עיצמה ,דחא רבעמו טיב 24 לש

 -יא ירחא 1600-ל תכפוהש 4006קו לש תיטפ

 לש | םיעוציבהו ריחמה | .היצלופרטנ

 -ועה תריחביי ראות תא ול ונקה 563ח16| -ה

 ."םיכר

 בוטה דצה לע ודועי תא עצבמ הזה קרוסה

 ,הז רמאמב ריהמ יכה קרוסה אוה .רתויב

 ןחבמה תקירסל תוינש 28 לש תוריהמ סע

 -וזת סע בחר סיעבצ חווט הארה אוה .ונלש

 לידגהל הרטמב ,םודא ןוויכל הנטק תנוז

 ולש עבצה תוקירס .תונומתה לש סתוריהב

 הלא סע דחי) הז רמאמב רתויב תובוטה ויה

 -וד ויהו ,(/10ז016% 503תא[גא0ז [57!1-ה לש

 .רוקמל אילפהל תומ

 .תנילוצמ התייה רופא-תלקסב האמדהה םסג

 רופא תלאקס קרוס םיצווש הלאל)

 -מה 117 563ת16ו 11ק-ה תא העיצמ 14? ,דבלב

 [ןסא-ה .(5879-ב 30060: לש הנחבא גיצ

 תלוכיו רופאה-תלקסב הנידע תושיגר הארה

 -מב וקפוה וק-תונומת .יתימא רוחש רזחשל

 008 תדובע תושעל ךרטצת סאו ,קייוד

 דירפהל לוכי 569ח16| [!סא-הש אצמת ,הבר

 .םינטק סיטנופ סג

 תיגולונכטט לע | תונויכיז תנתונ 7

 תוינרציל הלש תידוחיה 460ט7986 2.0-ה

 תא סיבלשמה 008 ימושיי .תוירקיע 8

 -סל תלוכי 11ק-לו 116א-ל םינקמ

 םימתכומ וא סיינועבצ סיעקרמ טסקט קור
 -טה לש ירוקמה טמרופה תא דבאל ילבמ

 .טסק
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 5496 (!ו5ז) ו 5695 (ווצז) 3695 (וופו) 5895 (וו5ז) 5895 |וופ) |
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 -יעב טעמכ התשענ 568ת16| 1[טא-ה תנקתה

 -מה 5081 םאתמ תקפסמ ₪37 .תומוצע סיינ

 ךרוצה תא סילעמו תימצע היצרוגיפנוק עצב

 -וצמ .י'םירפמיגיי עובקל וא תובותכ רידגהל

 רובע 41608 קתסוסצוץ|טז 85 לש קתעה ףר

 -מה המצוע-בר רביירד סע דחי , י'תונולחיי

 דוביע תנכות לש הידוקפתמ לודג קלח עצב

 הב ,דואמ תנזואמ הדיחי התנב ₪1? .הנומת

 תוכיא סע תומלשב תגזמתמ ההובג תוריהמ

 -ית סע דחיב ,הלא םיעוציב .הלועמ טלפ

 508ת161 [[סא-ה תא םיכפוה ,יביסרגא רוחמ

 .חצנמל

 ו

 563ה/ 30 !!, !!55, ן!א₪

 5900) שדחה 11010166 563ת/8%6ז 1157-ה

 -וצת תנכות ליכמ (יאקירמאה בוחרב

 תיאליע טלפ תוכיאו תינשדח סיעבצ-תר
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 ונינתבמב סירחאה סיקרוסה לכ לע הלועש

 -רב 5900) ירלופופה 56גחא(3%6ז 1[ .הלא

 (בוחרב 51699) 563ת/א13%66ז 1[א2-הו (בוח

 ךא ,רתוי ריעצה םהיחאכ םימישרמ ויה אל

 .סינתבמב תוידילוס תואצות ונתנ סהינש

 לש רוצייה וקב וראשי הלא םינשי םירצומ

 סרטש רתוי םיכומנ סיריחמ סע ,א10ז06%א

 סיקרוסה לש סהיתויוריהמש תורמל .ועבקנ

 תוכיא ,47 568ת16( 6[1א לש ווב ודמע אל

 לש | לשכה | תטישו ריחמה | ,טלפה

 ראות תא ול ונקה 563חא(ג60ז [[57-ה

 לש הנוכמה סע דחיב ,ייסיכרועה תריחביי

 נו

 -חתב קר םינוש 88[1-הו 563ת%/460ז 11-ה

 563ת%/366ז-ה וליאו ,םהלש הנכותה תוליב
 חטש [[57-ל .שדח עונמ לע ססבתמ 7

 רשאמ ןטק ,יצניא 11.6 לש 8.5 לש הקירס

 -מב קרוס אוהו ,(13.5 לע 8.5) ןשיה לדומה

 -וסש סירחאה סיינשה תמועל דחא רבע

 .סירבעמ 3-ב סיקר

 תיטפוא הנחבאב סיכמות סיקרוסה תשולש

 -אב 12006ק1-ל רפשל ןתינש 600830060: לש

 52[1-לו 564ת860ז 1[-ל .הנכות תועצמ

 40006 ?ת0(0תסק 2.5 ₪ | תפרוצמ

 סע עיגמ 564תא/360ז [[א5-הו ,"תונולחייל

 עיגמ קרוס לכ .וז הנכות לש האלמה הסריגה

 (?ןטק-וח) םיעקתנה רזעה ינקתהמ דחא סע

 סג םיליכמ 6-ל סילדומה .א(וסזסו6א לש

 -על רומאש ,ידוחי תויביס-8 קשממ סיטרכ

 רבכ 4571 סאות 5081 םאתמ לכ סע דוב
 ..ולא תורוש וארקתש ןמוב

 אוה 00066 לש עקתנה ךאגנח -ה לודומ
 תא הל שי .תונוכתב השודג תנייוצמ הנכות
 ןוויכ .ומכ ,םייטרדנטסה םידוקפיתה לכ
 וא עבצב ןחבמ תוקירס ,טסהטנוקו תוריהב



 -תל הכיפה ,סוזו הנומת ךותיח ,ןבל/רוחשב

 ,עבצ .קמוע לע הטילשו ,הארמ תנומ

 יצורע עיצמ םג אוה .הנחבאו הדימ-הנק

 לע תיאמצע הטילשו ,דרפנ ןונוויכ םע 8

 ףסונב .םיריהב סינווגו סיינוניב סינווג ,לצ

 -וא תופיפצ דמ ליכמ 1גַות-ה לודומ ,ךכל

 סילסקיפ לש עבצה יכרע תא גיצמה תיטפ

 ,תונותנ תויוריהמ 6 ול שי .תמדקומ הקירסב

 ,שוטשיטל םידחוימ םיטקפאו םירטליפ ןכו

 .ייסיטילבתיי תריציו םיילוש תשגדה ,דודיח

 לש תמייוסמ הרוצת רומשל לכות ,ךכל רבעמ

 תונומת לע דיתעב םהב שמתשהלו סייוניש

 .תורחא

 ,608ת%(8א6ז 1152-ה תא הנוק התא רשאכ

 עץחגתוגס תנכות לש קתוע לבקמ סג התא

 איה 268 .אווסזסו6א לש 6010ז %6ח01(גסח

 ,םיקרוסו םירוטינומל םיעבצ-לויכ .תכרעמ

 -מה סיפקשה קרוס רובע רוקמב החתופש

 הארנ .א(וסזסוסא לש 564ח/ג\0ז 45( יעוצק

 עבצה טלפש סושמ ,בוט דבע הז םזינכמש

 בוטה שוריפב היה 564ח%/8א0ז [[5ק-ה לש

 הברהו ,ונקדבש םיקרוסה לכ ןיב רתויב

 -אה 564תא[3א68-ה ינש רשאמ בוט רתוי

 -הב ותוא הכיז םיעבשומה רבח .סירח

 התוכיא ךא ,תוירוגטקה לכב הבר תובהלת

 המישרה התוללכב הנומתה לש הונוזיאו

 .לכמ רתוי םתוא

 508תא/860ז 1157-ה לש תורחאה ויתואצות

 -מב םקמתה אוה .תומישרמ ךכ לכ ויה אל

 תא ורבועב ,וק-תונומת תדרפהב יעיבר סוק

 -מב גרוד ךא ,51999-ל תחתמ תודיחיה לכ

 .רופאה-תלקס ינחבמב ףוסהמ ישימחה סוק

 ,םילוחכב תצק תושלח ולש 808-ה תומוקע

 -מה ןחבמב .עצוממ ולש סיעבצה חווטו

 ,יעישת עיגה 80גתא1גאסז 1157-ה ,תוריה

 הרושב ןורחאה לש תוריהמה םיילפכמ רתוי

 -מה שילשמ תוחפ ךא ,(4ק8 ,\זסטפ 2105-ה)

 .([1 503ח161-ה) ליבומה לש תוריה

 סה 508גתא₪גאסז 1[א₪-הו 503חא[300ז 1[-ה

 תואצות וקיפהש ,םינשי רתוי תצק םירישכמ

 -שש תורמל .ונינחבמ בורב ךרדה עצמא לש

 אל סה ,הרמוח התוא לע םיססבתמ םסהינ

 תומוקע .הרקמ ףאב תווש תואצות ונתנ

 סימגדה ינש לש היטנ לע ועיבצה 8068-ה

 -נו ,םודאהמ תוקחרתה לעו םיקוריה ןוויכל

 דבלמ .808תא/ג(6ז 1-ה לצא הטלב וז הייט

 תא סילשהל בר ןמז הז קרוסל חקל ,תאז

 סוקמב הז ןחבמ ומייסב ,תוריהמה ינחבמ

 503ת/ג66ז-ה לש 10-ה םוקמה תמועל 16-ה

 ישיש סוקמ לביק 563ח/[גאטז 1[-ה [

 הברה ,תויביטקייבוסה תוילאוזיוה תכרעהב

 .(15 סוקמ) 563ח%/3%6ז 11א5-ה לעמ

 עבצ יקרוס

 -סמ יאדוב הדיחיל הדיח: ןיבש סילדבה

 -וסה ינש ןיב תומיאתה רסוחמ קלח סיריב

 ולכי סה םג תורונב סילדבה .ונקדבש סיקר

 -סה תוריהמו סיעבצה תוכיא לע עיפשהל

 .הקיר

 דיחיה היה 563ח/3%6ז 1152-הש תורמל

 סג ,תולועמ תואצות ןיגפהש השולשה ןיבמ

 סא בוט ךרע היהי םירחאה סימגדה ינשל

 .יוארכ סהיריחמ תא דירות )1006

 שד םא

 קגזּבְפסח 0

 ,[((טפ(6א ?8זגפסת 1200-ה תא וננחב רשאכ

 איה תוכיאה לא תומכה אל ןכאש ונאצמ

 ויה ?3זגשסח 1200 -ה לש ויתוקירס .תעבוקה

 לע 600 לש הנחבא תורמל ,תורוולחו תוחורמ

 -יא רחאל 2400) 'ץניאל .תודוקנ 0

 סיקרוסה דחא היה םג אוה .(היצלופרטנ

 20-ה סוקמב ,וז הריקסב רתויב םייטיאה

 ,51999 ,ולש ןוריחמה ריחמ דועב ,21 ךותמ

 -ויה םירחתמהמ המכ רשאמ רתוי הובג היה

 .סיבוט רת

 8.5 וחטש ?ג'3380ח -ה לש הקירסה חטשמ

 ךשגוח-ה ימאות םירביירדה .יץניא 13.5 לע

 הבוט הטילש ןכו ,שומישל לק קשממ וליכה

 ינונוויכו אמאג ינוקית ,טסרטנוק ,תוריהבב

 סוז תלוכי ורסח סה ,תאז תמועל .תוריהמ

 סייטמוטוא סינונוויכו תמדקומה הקירסב

 ורבע אל סינחבמה .טסרטנוקו עבצ רובע

 לש כגוג 8סטזש-ה ירביירד םע | קלח

 -מו "תצפוקי" הנכותה לוהינ תבית .\/טפוטא

 תא תלעונ הקירסהו ,הנומתה תא הריתס

 .םעפ ידמ בשחמה

 -אמ ןפואב רצ סיעבצ חווט הארה קרוסה

 ןוויכמ הזוזת וארה 808-ה תומוקעו ,בזכ

 תרצוי סודאה ןוויכל הזוזתש וניליג) .םודאה

 אל איהש תורמל ,תישונאה ןיעל םיענ טקפא

 תניחבמ תקייודמ הנומת רוציל ידכ תשרדנ

 .(עבצה

 סוקמה התיה ?גזגַפסח-ה רובע רוא תדוקנ

 .וקה תוקירס ןחבמב הכז אוה הב ןושארה

 תנחבא ןכו רופאה-תלקס לש התולילצ

 4801קו-ו ךנואמב 410!קו) ההובגה םיווקה

 תנייוצמ הריחבל ותוא םיכפוה (ןזואמב

 .ווק-תונומת תקירס וא 06 תדובע רובע

 -דב םינוקית המכו יביסרגא רתוי ריחמ סע

 תורחתהל לוכי 2גזג20ת-ה ,1שגנת-ה רבייר

 -סב סיעיפומה הינשה הרושה יקרוסב בטיה

 בור תא ףוקעל לוכי אוה ,ףסונב .וז הריק

 .וק תוקירסבו 06% תדובעב וללה סימגדה

 א 500 חטא

 םג לפטל לוכיש ריהמ קרוס הצור התא סא

 5ק:% 5קסס(תומ 5035 11-ה ,סיפקשב םגו ריינב

 יריפסוטרטס ריחמ רובע ,ךשקובמ תא אלמי

 ,קרוסה תא לבקת הז ריחמב .54995 לש

 עעג) חראמה בשחמל 2:50% | םאתמ

 תכירע תנכותב רוסחמו (16מ0108% 0

 .הנומת

 ינשה סוקמה תא לביק הז דחא-רבעמ קרוס

 תקל) תוריהמה ןחבמב 117 563ת16-ה ירחא

 ןחבמ תנומת 3004ק:-ב קורסל תוינש 40.7 ול

 5קטסותווו-ה .(תויביס 24-ב 'ץניא 5 לע 4 לש

 120040: לע 60060: לש הנחבא קפסמ ה

 לוכי אוהו ,(היצלופרטניא רחאל 24006ק))

 צניא 117 לע 8.5 לדוגב תוקירסב לפטל

 ןימז םיפד 50 לש תלוביק סע סיכמסמ ןיּומ

 .5395 רובע

 -וקש קורסל ותלוכי תא ונקדב אלש תורמל

 לגוסמ קרוסהש הנעט תינרציה ,תונטק תויפ

 -הש יאנתב ,מיימ 35 טרסמ תונומת קיפהל
 -מב .תיביטגנ אלו תיביטוזופ היהת הנומת

 -וסה תכיפהל תשמשמה עורז תבכרומ רישכ
 תולקב םיפקש-קרוסל םסיפד-קרוסמ קר

 5ק60חגח\ -ה ,הנומתה תוכיאל עגונב .הבר

 תואצותב קיזחמה ,ינוניב הרחתמ אוה 56גח

 -וסה | תוכרעהב םינחבמב | תועצוממ
 -מה תוקירסב תישעמה הנחבאה .תויביטקיב
 תצק ,יצניאל םיווק 320-ל 310 ןיב הענ ןחב

 ךומנ ןיידע ךא ,וננתבש סירצומה בורמ רתוי
 ןתונש יצניאל סיווק 500 דע 400-מ

 .[ט516א 7ז320ח 1200-ה

 <וקה .הרישיו הטושפ התיה הדיחיה תנקתה

 -וסה תא קילדהל ךרוצה אוה הילאב דיחיה

 -הש ידכב .בשחמה תא סיקילדמש רחאל קר

 ינקתה בור ,םתוא ההזי בשחמה לש םסאתמ

 םילחתאמש ינפל סמחתהל סיכירצ 1]505-ה

 ,תוריהמ םישפחמ סתא סא .26-ה תא

 .חורחיר הווש 5ק60!₪חו 563ת-ה

 דוחא

80006 ,6 

 3304206 120006-הו 1804806 80006-ה

 -פמ תומישרש םיעוציבה תא וניגפה אל

 הנחבאה .תופצל ונל ומרג תומישרמה םהיטר

 רחאל 2400 6קו איה 120006-ה לש תגרודמה

 .(תיטפוא 1200 לע 600) היצלופרטניא

 היצלופרטניא רחאל 16004ק: עיצמ 80006-ה

 ,ולא תואצות תורמל.(תיטפוא 800 לע 400)

 אל םיקרוסה לש טלפה תוכיאו תוריהמה

 (152 ימעב ךשמה) .סיטלוב ויה
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 תודוסי

 םיקצומ

 ימושייל

 הרבחה

 :סוגרת

 רביירג יבצ

 -הל הצורש ימ ,הלא םימי /
 25 םלוע לש בצקב םדקת |

 -מב הנתשמה סימושייה חות
 המישמ עצבל הסנמ ,תוריה ;

 תוסינב תאזו .דואמ השק

 ךירצ תייהש לכ ,ורבע םימיב .דחוימב ןיד
 תביבס תא ריכהלו 18-05 אוה ןיבהל

 -וו התא ,תאז תמועל ,םויכ .ישיאה בשחמה
 תוססובמ הצק תוכועמ חתפמ יאד
 ,םינותנ ידסמ יתרשל תורושקו \ו/זאפסו\5
 -5 וא ,תוימוקמ תרושקת תותשר תביבסב
 -י: תוכרעמל םיצבק יתרש יססובמ סימוש

 .תויתקלחמ סימוש

 םימושייב סג יאדוו קסוע התא ,ךכל ףסונב

 .סוד תנוכמ יבג לע םיצרה דיחי שמתשמל

 -5' חותיפו ןונכיתב תוברועמה תויובכרומה

 ןניא .תומרופטלפ תבורמ הביבסל סימוש
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 -ובע ץורפל הסננ הלא סיפדב .תוילאיווירט

 .הזה ךובסה לגנויגב ליבש ךר

 דעוימה שדח רוט אוה ייינוגראה חתפמהיי

 םיכמותו םיחתפמה לש סהיניינעו םהיכרצל

 וא םייאמצע סימושיי ,םייתקלחמ סימושייב
 וא | דיח"  שמתשמל ,תשר ימושי

 וא סיצבק תרש ימושייל ,םישמתשמ-ברל
 -ועל יוסיכ עיצנ ונא הז רוטב .תרש/חוקלל

 -ויה ךתדובעב תורושקה תודוקנ לש קמ
 הצק קשממ ןנכתמ התא םא ןיב ,תימוימ
 תרושקית תשר רצוי וא ,501. ינותנ דסמל

 -בש ךדרשממ םינותנ תרבעה ךרוצל הבחר
 .רחא רוזאב אצמנש ףינסל תיב

 קרמה לע

 ירה .ידמל בחר היהי ונלש םיצמאמה בחרמ

 -תמ ןמזה לכש הביבסב חתפלו דומלל ךילע

 -הל הרטמב תונוש תויונמוימ תשרודו תחתפ

 ךכ לכו .תויה .ילעפמ ללכ חתפמכ חילצ

 םישרוד סויה םיחתופמה סימושיי הברה

 ,םינותנ ידסמל תושיגנ לש תרחא וא וז המר

 סיאשונל תובורק סיתיעל סנכהל ונילע היהי

 תא ליבגנ אל תאז סע .םינותנ ידסמ לש

 רצומל וא תחא המרופטלפל ונלש יוסיכה

 קומע יוסיכ ארוקל איבהל הרטמב .דיחי

 ,םיאשונ לש בחר ךכ לכ ןווגמ לש קיפסמ
 -תב רתויב סיקירבמה סיבתוכב רזענ ונא
 ןויסינ ילעב סניה םירמאמה יבתוכ לכ .הישע
 תורבוחב .הרבחב סימושיי חותיפ לש אשונב
 ימושי: לע  םירמאמ אצמת תואבה
 םישמתשמ ברל םימושיי חותיפ ,תרש/חוקל
 ןווגמב שומיש ךות סינותנ ידסמ תונכיתו
 .םינותנ ידסמ לוהינ ירצומו סינוש םילכ

 0 00 תק תעש[ רווה



 -קמ םינתינכות ולפנ ,תוטעמ םינש ינפל קר

 -יתש הלא :תוירוגטקה יתשמ תחאב סינעוצ

 הלאו 6 ומכ הכומנ תונכית תפשב 'ותנכ

 -ובג המרב םימושיי חותיפ ילכב ושמתשהש

 םינשב .םינותנה ידסמ סע דחי וקפוסש הה

 .תצק שבתשה הזה דירפמה וקה תורחאה

 ההובג המרב סינותנ ידסמ יחתפמ :המגודל

 תואיצי בותכל הרטמב יי דומלל םיכירצ

 רחבנה רצומב םירסחה סיעצמא תוקפסמה

 םיכירצ ויה יישיי ינתינכות ,ינש דצמ .םהלש

 תנמ לע ,םינותנ ידסמ ינבמ ןונכית לע דומלל

 רובע תיסחי םיקצומ סימושיי בותכל ולכויש

 תפתושמש הדיחיה היגולונכטה .תרש/חוקל

 הווהמש היגולונכט התוא ,תוצובקה יתשל

 סיחתופמה םימושייה תיברמ לש דסמה תא

 סדאש סשכ קוידב .םינותנה דסמ איה ,סויכ

 םג ךכ ,עלסה יבג לע ותיב תא ביצמ סכח

 והשמ לע ססובמ תויהל בייח ךלש סושייה

 תועצמאב הזה דוסיה תא סיקנ הבה .ביצי

 -וטה תונורקעה לש הריהמו הטושפ הריקס

 .סינותנה דסמ לוהינו ןונכיתל סיב

 ?םינותנ דסמ !המ

 .עדימ לש ןגרואמ ףסוא אוה םינותנ דסמ

 לוכי אוה .ללכ הנשמ וניא ויפואו עדימה גוס

 תומושר טוריפמ לחה אוהש גוס לכמ תויהל

 לש תומש תמישרל דעו קסעה לע תויסנניפ

 דחי ךל ורכמנש סיטירפ תמישרלו רשק ישנא

 הז תינקש תללכושמה לגנמה תכרעמ םע

 אוה ימוקמה םינופלטה רפס המגודל .התע

 -לט ירפסמו תובותכ ,תומש לש םינותנ דסמ

 -מו םילימ לש םינותנ דסמ אוה ןולימהו ןופ

 -ואמ ףסוא סה דחי סג סהינש .ןהיתויועמש
 .עדימ לש ןגר

 עדימה ,(יאלבט וא) יסחי סינותנ דסמב

 תודומעו תורוש לש ףסוא :תואלבטב ןגרואמ

 ןוילג וא תונובשח להנמ לש תרבחמ ריכזמה

 ךמצעל ראת ,השחמהל .ינייפוא םינותנ

 .1 יסמ טוטרישב תיארנה וז ומכ דבוע תלבט

 -רב תחא הרוש ספות דבוע לכ ,וז הלבטב

 סירושקה םינותנה לש םיטנמלאהו ,המיש

 רוט לכל רשאכ םירוטב ףירדוסמ דבוע לכל

 ורובע סימשרנש םיטירפה ,דבוע לכל .םש שי

 לכ .יטרפו החפשמ סשו דבוע רפסמ םיללוכ

 לכו ,ייהמושריי סג תארקנ דבוע לש הרוש

 ךרד איה המושר .ייהדשיי םשב סג ארקנ רוט

 .והשמ יבגל םינותנ רבחל המלשו תיתועמשמ
 עדימ גוס - עדימ לש דיחי טירפ אוה הדש
 .תומושרהמ תחא לכב עיפומש
 אשונ יבגל עדימ הכותב תרצוא הלבט
 ,הנוכמ יקלח וא םידבוע ומכ) סייוסמ

 רשאמ רתוי ןסחאל ךרטצת םיתיעל .(לשמל
 ךילע היהי ךכ לשבו ,םינותנ לש דחא גוס
 :המגודל .תחא הלבט רשאמ רתויב שמתשהל

 ינוגריאה חתפמה

 -צת יאלמ לע בקעמ תכרעמב

 תוללוכה תואלבט רפסמ ךרט

 -וקל תלבט ,םיטירפ תלבט

 ךכיפל .תונמזה תלבטו ,תוח

 ףסואכ רדגומ םינותנ דסמ

 יפכ-רתוי וא תחא הלבט לש

 רפסמ טוטרישב םיאור ונאש

 סיחנומ לש רוציק ןיא 2

 -יע םימצע גוצייל םישמשמה

 -ותנ דסמב סינבומ וא םיירק

 סימדוקה םיטפשמב | .םינ

 -פה םיחנומה תא תדמל

 םינותנ דסמ לש םיטוש

 .רוטו הרוש ,הלבט :יסחי

 דח המושרו הרושש סג תדמל

 -ומה .הדשל ההז רוטו סה

 -רה רבעהמ סיעיגמ ייהדשייו ייהמושריי םיחנ

 ,ואצמנ סה וב סוקמ ,סינותנ דוביע לש קוח

 גצייל תנמ לע בר שומישב ,םיאצמנ ןיידעו

 .סיצבק דוביע לש םימושייב סינותנ ינבמ

 תושמתשמ ,תוירחסמ הנכות תוליבח רפסמ

 דסמ לש ץבוקיי וא "ץבוקיי לש סיחנומב םג

 ינא) .הלבטל סחייתהל תנמ לע "םינותנ

 -יד ומכ 8055 סופיטמ תוליבחל סחייתמ

 ללכ ךרדב הלא םיגשומ .(ורפסקופ וא סייב

 תנסחאמ תכרעמה הבש ךרדל םיסחייתמ

 ,(םידרפנ םיצבקב) תואלבטה תא יזיפ ןפואב

 הז רצומ לש ורוקמש זמרמ הז שומישש וא

 .סיצבקה דוביע ןדיעב

 יאדוו יושע התא םינותנה ידסמ תורפסב

 יסחיה לדומה .םיפסונ םיגשומב לקתהל

 םיאטובמה םייטמתמ תונורקע לע ססובמ

 ,המגודל .תונוש תויגולונימרטב שומיש ךות

 הרוש ,ייסחייי אוה הלבטל יטמתמה חנומה

 םג ארקנ -רוטו 710718 םג תאוקנ

 דפ

 .הלבטל

 םינותנ ידסמ לש םילדומ

 -וימה םינותנ ידסמ ירצומ לש םיהדמ רפסמ

 המרב ,םויכ םיכמות ,ישיאה בשחמל סידע

 -נה ידסמ לש יסחיה לדומב ,תרחא וא וז

 המרב ראתמ סינותנ דסמ לש לדומ .סינות

 -נה םייטקרטסבאה םימצעה תא ההובג

 תאו םינותנ דסמ תכרעמ ידי לע םיכמת

 דחאה םיסחייתמ הלא םימצע ובש ןפואה

 לדומ ,המגודל .ינשה לע דחאה םילעופו ינשל

 -ירצ סינותנהש רידגמ יסחיה םינותנה דסמ
 לש הנבמב יגול ןפואב םיגצוימ תויהל סיכ
 תא רידגמ ןכ ומכ .תודומעו תורוש ,תואלבט

 -חי תכרעמ ךומתת ןהבש סיקוחהו תולועפה
 .תיס
 דסמ לש םירחא סילדומ ,סוקמ לכמ ,שי
 -ותנ ידסמ לש םילדומב קימעמ ןויד .םינותנ
 ךיישש המל רבעמ אוה ,יסחיה לדומבו םינ
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 ריכזהל שי תוסחייתה תדוקנכ .וז המדקהל

 תשרה לדומ תאו יכראריהה םילדומה תא

 -ותנ ידסמ לש סיעודי םילדומ ינש םיגציימה

 תא גיצמ ,יכראריהה לדומה :הרצקב .סינ

 -ושר רשאכ ,ןב/בא לש היכראריהב סינותנה

 תואצמנש תומושרל תוכילומ באה תומ

 -וא םישרת ומכ שממ ,רתוי הכומנה המרב

 ןפואב הווהמ תשרה לדומ .ןוגריא לש ינייפ

 סלוא ,יכראריהה לדומה לש הבחרה יסיסב

 דחא הרוהמ רתוי היהי ןב תמושרלש השרמ

 .(םירוה רפסמ קויד רתיל וא)

 םינותנ ידסמ לוהינל תוכרעמ

 אוה ,(כ8א15) םינותנ דסמ לוהינל תכרעמ

 תא להנל ךל םירשפאמה ,םילכ לש ףסוא

 -עמ .סינותנה דסמב םינסחואמה סינותנה

 -מו םינותנה תא תנסחאמ וז לוהינ תכר

 תושיגנ ,ןתינכותל ןהו שמתשמל ןה תרשפא

 ךרדב .סינותנב לופיטל םישמשמה סילכל

 ,ףיסוהל תורשפאה תא םיללוכ הלא ללכ

 ףולשלו שפחל ;תומושר לטבל וא תונשל

 -ימה תא תוארלו ןגראל ;תומייוסמ תומושר

 לש הרוצב טלפ קיפהל ;תונוש םיכרדב עד

 | --ר 2
 (זס\ע, 1טק16)

 ישאר חתפמכ שמשמה יוהיז רפסמ עיפומ ילאמשה רוטב .םידבוע לש תומש תלבט

 םינותנה דטמ

 תקלחמ לש
 ללונ תוריכמ
 תואלבט שולש

 .תורושק
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 תויצקנופ עצבל ןכו תוחוד

 ומכ | ,תויביטרטסינימדא
 ינבמ) םיסקדניא תריצי

 ךרוצל סישמשמה םסינותנ

 .(עדימל הריהמ השיג
 -אמ | םירצומה | תיברמ
 תויצקנופל השיג םירשפ

 .יביטקארטניא ןפואב הלא

 -פל ללכ ךרדב ןתינ ,ףסונב

 ךותמ הלא םיעצמאל תונ

 ומכ םינותנ דסמ תפש
 תפש התועמשמש) 9
 -אב וא ,(תינבומ תותליאש
 המרב תונכית תפש תועצמ
 הבולשה ,יישי ומכ הכומנ
 -י תונכיתל קשממ ךותב

 סע קפוסמה (421) םימוש

 3 רפסמ טוטריש .תכרעמה
 ךיא יפארג ןפואב ראתמ
 .לעופ הז

 -נה ידסמ לוהינ תכרעמ לש לודגה ןורתיה

 -הל אלש ךל תרשפאמ איהש ךכב אוה סינות

 -ודל .הכומנה המרה לש םייזיפ םיטרפל סנכ

 האירק ךות תומושר רוחבל לוכי התא ,המג

 יאנתל םיכרע ןתמו םירוטהו תואלבטה םשב

 תעדל ךירצ ךניא םלוא ,םינותנה תניחב

 סוקמב .קסידה יבג לע עדימה ןסחואמ דציכ

 םיחנומב ךתשירד תא קפסל לוכי התא תאז

 רחאמ .הבושת ךל ריזחת תכרעמהו סייגול

 לוכי התא ,םייזיפה םיטרפהמ קחרומ התאו

 השעמל .ךל שורדה יגולה הנבמב זכרתהל

 לוהינל הבוט תכרעמ לש תירקיעה הפיאשה

 הנסחאב םייוניש רשפאל ,איה םינותנ ידסמ

 ,םינותנל השיגה לש סזינכמב וא תיזיפה

 סימושייה לע העפשה לכ ךכל הייהתש אלב

 וז הדבוע .םינותנ דסמ ותואב םישמתשמה

 -שמ םיינוציח סימושייש סושמ תירשפא

 -ינה תכרעמ דועב ,םייגול םילדומב םישמת

 .םייזיפה םיטרפה לכל תגאוד לוה

 םייוניח םיעצמא העברא

 הכירצ סינותנ ידסמ לוהינל הבוט תכרעמ

 -וסה אשונב םילפטמה םיעצמא סג לולכל

 -נל תינמז וב תושיגנ ,םינותנה תומלש ,תויד

 - תוידוס :תוטושפ םילימבו .יוביגו סינות

 קר םינותנה דסמל תושיגנ ןתמ התועמשמ

 יעצמא .םישרומ סימושיילו םישמתשמל

 תא חיטבהל סירזוע - םינותנה תומלש

 ןסחואמה עדימה לש תויכשמההו קוידה

 התא םא ,המגודל .ןלש םינותנה דסמב

 טוחכ רובעל ןוקיתה לע ,דבוע רפסמ ןקתמ

 רפסמ עיפומ ןהב תואלבטה לכ ךרואל ינשה

 -תה אשונל תסחייתמ - תוינמז-וב .דבועה

 ינוגריאה חתפמה

 !חז6ז361וש6 10015 סז 6ש5+07, ו 9

 ₪8+80ה56 חוהחּה1ְְנפחוסה+ %6+575הה ((כ815)

 :הנכות לש תובכש יתש תודירפמ םינותנה ידטמל שמתשמה ןיב

 .שמתשמה תיזח תוכרעמו דסמה לוהינ תכרעמ

 -יע וא םישמתשמ רפסמ לש השיגב הכימ
 -'גה .הערפה סורגל אלב ןמז ותואב סידוב
 דסמ תא איבהל תורשפאל סחייתמ - יוב

 הלקת העריאש רחאל ןוכנ בצמל סינותנה

 .(יהשלכ הרמוח תלקת ומכ)

 סשב תוארקנה תוכרעמה לכ אלש ,ןייצל שי

 תוקפסמ "םינותנ ידסמ לוהינל תכרעמיי

 -יעל .ליעלד תויורשפאה לכל תינבומ הכימת

 תושירדמ תחא ףא תוקפסמ ןה ןיא םית

 תוינכות בותכל ךילע סיבר סירקמב .ולא

 יללכ עובקל לשמל הצור התא םא ,תודחוימ

 גוסמ תושיג לש ןורסיחה .תכרעמל תומלש

 לע ףקעהל תולולע ןהש ,ךכב אוה הז ןורחא

 ךכב ןכו ,םייביטקארטניא םישמתשמ ידי

 סושיי לכב בושו בוש סהילע רוזחל שיש

 תיפולחה ךרדה .והשלכ חוקל רובע חתופמש

 הלאכ םיללכ לש הריציב הכימת ,ןבומכ איה

 סהש ךכ ,ומצע םינותנה דסמ תרדגהמ קלחכ

 סינותנה דסמ סא ןיב ילבולג ןפואב םישרדנ

 ןפואב וא הווצא תוינכות לש השיגל שמשמ
 .יביטקארטניא

 םינותנ דטל ןונכית

 תא ןנכתל ךילע ,םינותנ דסמ רוצית סרטב

 תכרעמל הז עדימ קפסלו ,ולש יגולה הנבמה

 איה וז השירד לש התועמשמ .ולש לוהינה

 וליאו ךל תושורד תואלבט וליא הטלחהה

 ליחתהל תנמ לע .הלבט לכב וללכי סירוט

 יגוס לע בושחל ךילע ,םינותנה דסמ ןונכיתב

 -נה דסמב לולכל הצור התא סתוא סינותנה

 קיפהל הצור התאש עדימה יגוסו םינות

 סיגוסה לכ תא תוהזל היהת ךתרטמ .ונממ

 -סמ ,תוחוקל תומש) סינותנ לש םיידוחייה

 ולא ,(יוכו תונמזה ירפסמ ,םייגולטק סירפ

 סתוא סינותנ סניה םהמ

 -נה דסמב ןסחאל ךרטצת
 סחייתהל ךילע | .םינות

 ךילהת לאכ הז דוביעל

 -ותנ ףוסיאו ריקחת לש

 ךילע הז ךילהתב .םינ

 סע ודבעיש ולא תא ברעל

 -לכ ךרדב סינותנה דסמ

 שידקהל ךילע ןכלו ,יהש

 שורדה ןמזה לכ תא

 .הז עטקל

 לע ,תחא המגוד ןתינ הבה

 ךילהת דציכ ראתל תנמ

 אוה התאש חיננ :לעופ הז

 םירפס תונח לש םילעבה

 -אב וירפס תא יפמה

 החמתמו ראודה תועצמ

 -בש תיסאלק תורפסב ןה

 .םיבשחמ תורפסב ןהו רכמה יבר תמישר

 -לה רחא בוקעיש םינותנ דסמל קוקז התא

 -אל ךילע היהי סינותנה דסמב .ךלש תוחוק

 , תומש - ךלש תוחוקלה לע בושח עדימ רוג

 קיפהל לכותש ךכ ,ןופלט ירפסמו תובותכ

 םיבתכמ תרוצב תוחוד ןכו םיספדומ תוחוד

 ןונכיתב ליחתהל חונ סוקמ .ראודב וחלשיש

 עדימה תניחבב אוה שדחה סינותנה דסמ לש

 לכ תא לכל סדוק ןחב .סויכ ךדיב םייקה

 דסמל שורדה עדימל םיירשפאה תורוקמה

 ןסחואמ ,סויכש ןכתי :המגודל .הז סינותנ

 -אב וא ,םיספט יבג לע ךיתוחוקל לע עדימ

 סא .תונמזהה יקית סיאצמנ סהבש תונור

 סיכמסמה לכ תא ףוסאל ךילע ,אוה ךכ ןכא

 םיגצומה םינותנ לש גוס לכ תוהזלו ולאה

 אלממ התאש הבית לכ לשמל ומכ ,םהילע

 ךילע ,םימייק םיספט ךדיב ןיא סא .ספוטב

 ,הזכ ספוט ןונכיתב ךרוצה תא ךמצעל ראתל

 עדימ הזיא .חוקלה לע עדימ םושירל דעוימה

 רוצית יולימל תובית וליא !ספוטב לולכת

 -יזב קסוע התאש תעב רהמת לא !הז ספוטב

 סא ,המגודל .הלא םיטנמלאמ דחא לכ יוה

 ,תסטרכב סויכ תנסחואמ תוחוקלה תמישר

 לכבש תוארהל היושע ולא םיסיטרכ תניחב

 ,ריע - ותבותכ ,חוקלה םש אצמנ סיטרכ
 .חוקלה לש ןופלטה רפסמ ןכו דוקימו ץרא
 -ופ רוט אוה ,הלא םיטנמלאמ דחא לכו
 .ילאיצנט

 -וצ וא ,תוחודה לע הבשחמ אוה אבה בלשה
 ותוא ךותמ ךל שורדה ,טלפ לש תורחא תור
 -מה חוד הצרתש ןכתי לשמל .םינותנ דסמ
 -לה לכ תא לולכתש תוחוקל תמישר הווה
 -הל הצרתש ןכתי .פהיתובותכו ךלש תוחוק
 תנמ לע ,ךיתוחוקלל בתכמ לש הנבמ סיפד
 יהשלכ הריכמ וא עוריא לע םהל עידוהל
 תוארל הצרת הרוצ וזיאב ךנוימידב הלעה



 סינכת היצמרופניא וזיא .הזה חודה תא

 תא סושרו ,תצק הז לע בושח !הז חוד ךותל

 יבגל םג המוד הרוצב לעפ .הזה טנמלאה

 טטרשל ףא הצרתש ןכתי .ךל שורדה בתכמה

 .הז ךילהתב ךל ורזעיש תואמגוד

 האמידק הבשחמב

 ,רחאה טלפה לעו תוחודה לע הבשחמה

 -דח סיגוס תולעהל ,תובורק םיתיעל ,היושע

 .סינותנה דסמב לולכל שיש םינותנ לש םיש

 יבג לע גיצהל הצור התאש חיננ ,המגודל

 גולטק לבקל םיצור ויה תוחוקל וליא ,חודה

 ךילע היהי הזה עדימה תא לבקל ידכ .ראודב

 ייגולטק חולשמיי ותועמשמש הדש ףיסוהל

 לכ רובע ,ךשמהב .חוקלה לש סינותנה דסמל

 וא ייןכייכ הדשה ךרע תא עובקל לכות חוקל
 .םהיתופדעה יפל ייאליי

 לש םיקלחה .בתכמה הנבמל םג סחייתה

 םיללוכ | ,ינשל דחאהמ סםינתשמש בתכמה

 וא םדאה לש תבותכהו םשה תא ללכ ךרדב

 התאש יפכ .ןעוממ בתכמה סהילא ןוגריאה

 התאשכ וא ,בתכמה הנבמ תא ךמצעל ראתמ

 התא םאה ,תספדהש המגוד יהשוזיא ןחוב

 ןסחאל ךרטצתש עדימ לש םיטנמלא האור

 הצרתש ןכתי ,לשמל !סינותנה דסמ יבג לע

 וא יידבכנ ןודאיי המדקהב בתכמ לכ ליחתהל

 סינתשמ תרבגה וא ןודאה .י'הדבכנ תרבגיי

 -מה םלוא .חוקלה לש ונימ יפל בתכמ לכב

 ןיבל ןודא ןיב לדבהה תא עדוי וניא בשח

 ול רמאת ןכ סא אלא ,ורוגנק ןיבל וא תרבג

 רוט ףיסוהל ךרטצתש ןכתי וז הביסמ .תאז

 ,םינותנה דסמב וז תמודיק ראתמה

 םינלצמ רשאכש | הדבועל | סחייתהב

 סש תא אקוד סיבתוכו ,ייינומלפ תרבג/רמיי

 לש ושוריפ ,יטרפה םשה תא אלו החפשמה

 םשל קר תשגל םינותנה דסמ להנמ לעש רבד

 .בתכמה יבג לע וסיפדהל תנמ לע החפשמה

 -כב סשהש סושמ ,ללכ לק הז ןיא םיתיעל

 תנמ לע .ךוהא דחא הדשכ ןסחואמ ותולל

 תומשה ינשמ דחא לכל תדרפנ השיג רשפאל

 -לו םיקלח ינשל ללוכה סשה תא לצפל שי

 החפשמ סש :םידרפנ םירוט ינשב סנסחא

 -נה תחאל ונתוא איבמ הז רבד .יטרפ סשו

 ןונכית תעב רוכזל שיש תובושחה תודוק

 -חל עדימ לש טנמלא לכ קרפ :סינותנ דסמ

 .ןתינש רתויב םינטקה םיישומישה םיקל
 הרוצב שמתשהל לכונ ,םיאור ונאש יפכ
 רדגוי אוה םא החפשמה סשב רתוי הבוט
 עבצא ללכ ריכזהל ןתינ ןאכו .דרפנ הדשב
 וא שפחל ,ןיימל ,חוד קיפהל ךילע סא :בוט
 ,עדימ לש והשלכ טנמלא לע ססבתהב בשחל
 , .ולשמ יטרפ הדשב אצמנ הז טנמלאש אדוו

 ינוגרלאה חתפמה

 הבושת תושפחמ תולאש

 -זת סהל תוחודה לכ תא תנחבשמ וישכע

 תולאשה ןהמ ןוחבל :אבה דעצה עיגמ ,קקד

 -וצל שורדה עדימה והמו הבושתל תופצמש

 םילעבה אוה התא סא ,המגודל .הנעמ ךר

 סדוק הרכזוהש םירפס תונח התוא לש

 -לה ינותנ דסממ סינותנ בואשל הצור התאו

 -לה סה ימ לואשל ךילע זא יכ ,ךלש תוחוק

 -וחה תשש ךלהמב הנמזה ועציבש תוחוק

 םירגש תוחוקלה סה ימ !סינורחאה סישד

 תואחמההש תוחוקלה סה ימ !ביבא-לתב

 !יארשא ןוכיס סיווהמש וא ורזח םהלש

 לכש הלגת ,תוריהזב ולא תולאש ןחבת סא

 .תודשה תמישרב יונישל סורגת ןהמ תחא

 !יהשלכ הנמזה עציב חוקל יתמ עדת דציכ

 -תה תא ןיזהל ךתוא בייחי וז הלאשל הנעמ

 ךלש סינותנה דסמש ךכ ,הנמזה לכ לש ךירא

 .י'הנורחא הנמזה ךיראתיי ארקנה רוט שרוד

 סירשפאמ םינותנה ידסמ ירצומ תיברמב

 -נש רחאלש ךכ ,סיכיראת לע םיבושיח עצבל

 תולגל לק ,םינותנה דסמב ןסחואמ הז ןות

 תשש ךלהמב ונימזהש תוחוקלה סה ימ

 + .סינורחאה סישדוחה

 תא גיצהלו הינשה הלאשה לע תונעל תנמ לע

 שי ,ביבא-לתב סירגה תוחוקל סתוא לכ

 תא ליכמה הדשה יבג לע שופיח עצבל ךרוצ

 לנפב הדש הווהמ איהשכ ,םירוגמה ריע

 הנידמה ,ריעהש אדוול ךרטצת ןכ לע .ומצע

 סינותנה דסמב םידרפנ תודש סה דוקימהו

 -קש ללכה םע רדתסמ הזש בל םיש) ךלש

 םיישומישה ויקלחל עדימה קוריפל ונעב

 -והה תופסונ תוביס םג שי .(רתויב םינטקה

 -כל דרפנב הלאה תודשה תרימש תא תוכפ

 שופיח ךורעל הצרתש ןכתי ,המגודל .תיאד

 -לה סה ימ תולגל ידכ ייריעיי הדשה יבג לע

 חוד ןיימל וא ,תמייוסמ ריעב םירגה תוחוק

 היהי הלאכ ןוימ וא שופיח .דוקימ ירוזא יפל

 הדשכ דוקימהו ריעה תא קיזחת סא השק

 \רא םע דחא הדשכ - עורג רתוי ףאו דחא

 .םירוגמה

 -לו תישילשה הלאשה לע תונעל ידכ ףוסבל

 םהלש סםיקיצהש תוחוקלה תמישר תא גיצה

 ,רחא גוסמ יארשא ןוכיס סיווהמה וא ורזח

 "ויארשא רתומיי הדש ףיסוהל ךילע היהי

 הדשל תתל לכות הז ןפואב .םינותנה דסמל

 חוקל לכ רובע ייאליי וא י'ןכיי לש סיכרע הזה

 .דרפנב

 ןונכיתב ליחתהלו רשי ץופקל הצרתש ןכתי

 תעקשה יכ ,ךל עד סלוא .ךלש סינותנה דסמ

 רחואמ תמלתשמ ,הז בלשב קיפסמ ןמז

 תודוסי ךלש סושייל ןתי הזש סושמ ,רתוי

 -ימה יטריפ תא תנחבש רחאל .ידמל סיקזח

 תאו סינותנה דסמב ןוסחיאל סידעוימה עד

 בלשה תא קר תמייס סצעב ,דעוימה טלפה

 -ומש ןמזה .סינותנה דסמ ןונכיתב ןושארה

 ןונכית לש תונורקעה תעיבקלו הריקחל שדק

 ייזובזביי תניחבב ונניא ,םינותנ דסמ לש בוט

 .תיבויח הרטמל ןמז יי'תשדקהיי אלא ,ןמז

 ינפל דוע ,םינותנה דסמ תא תרצי סרטב דוע

 -הל ךילע ,היצמרופניא לש רוריפ ףא תנזהש

 ,יגולה הנבמה תא סינותנה ידסמ להנמל גיצ

 יבגל עדימ לש ףסוא) תואלבט לש םיחנומב

 םיפיצר םיטנמלא) םירוטו (יפיצפס אשונ

 -ומ סינותנ דסמ ראתנ הבה .(הלבט ךותב

 -סע הבש םירפסה תונח לש השומישל טטפ

 שמשי םירפסה לש םינותנה דסמ ..םדוק ונק

 ,םירפסה ירתוכ ומכ סינותנ רחא בוקיעל

 ,רואל האצוהה לע עדימ ,םירפוס תומש

 לכ רובע תאז לכ - רפס ותואמ םייקה יאלמ

 תינוימדה םירפסה תונחב םירכמנה םירפסה

 .וזה

 םידעצ 5-ב ןונכית

 -צה תא ללוכ סינותנה דסמ לש בוט ןונכית

 :םיאבה םידע

 לע םינותנה דסמ לש הרטמה תא בותכ .1

 -בה םידעצל רתוי בוט ךמצע תא ןיכהל תנמ

 .סיא

 תא ףוסא .םישורדה סינותנה לכ תא זכר 2

 -נה דסמב ןסחאל הצרתש םסינותנה יגוס לכ

 .האצוהה ךיראתו רפסה סש ומכ ,םינות

 םירחא םיגוסו תוחודה לש סיגוסה לע בושח

 לכ תא סושר .דיתעב הצרת סתוא טלפ לש

 -וד סתוא יבג לע םיעיפומה םינותנה יגוס

 .תוח

 -ונה תא רחב .תואלבטל עדימה תא קלח 3

 -נה ךותמ ,תוירקיעה תויושייה וא םיאש

 תא ףוסא זאו ,2 רפסמ דעצב ופסאנש סינות

 הרטמה תא בותכ .םיאשונ יפל עדימה יטירפ

 .תואלבטהמ תחא לכ לש

 תא חק .םירוטל עדימה תוסיפ תא ךופה 4

 -מה םירוטל סתוא קלחו 3 בלשמ סינותנה

 ייסשיי גשומה תא קלח :המגודל .םימיאת

 ךכ רחא .דרפנב יטרפ םשלו החפשמ םשל

 ןודיי) הלבט לכל ירקיעה חתפמה תא רחב

 .(ךשמהב

 .ןונכיתה תא ןדעל אוה ןורחאה בלשה .5
 תחכשש רוט ףיסוהל ךרטצתש ןכתי :המגודל

 .םייתשל הלבט קלחל וא ,םימדוק םיבלשב

 ןיבש סיסחיה תא עבקית ,הז ךילהתמ קלחכ

 יללכ תא םהיבגל ליחתו ,םינותנה תואלבט

 .ןוכנ ןונכית חיטבהל תנמ לע היצזילמרונה
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 שידקנש תנמ לע קיפסמ בושח אוה הז אשונ
 -מב סיאבה סירמאמה דחאב תואנ יוסיכ ול
 לכתסנ הבה ,םייתניב .יחכונה רוטה תרגס
 -פב סינושארה םיבלשה תעבראמ דחא לכב
 .טורטור

 הרטה תרדגה

 לש תיללכה הרטמה תא ןייצמה עטק סושיר
 תרשי הז .בוט ןויער אוה ,םינותנה דסמ
 .ןונכיתה ךילהת תא םילשתש תעב תרוכזיתכ
 םירפסה ינותנ דסמ תמקהל הרטמה :המגודל
 לע עדימ רחא בקעמ :איה םירפסה תונחב
 הרטמ ךותמ יאלמה תומרו םירפסה ירתוכ
 תוחוקל לש תותליאש לע רתוי בוט תונעל
 .לוהינ תוחוד רוצילו

 בר רפסמ תרשי רשא לודג סינותנ דסמ יבגל
 רתוי בחר תויהל הז טפשמ לע ,םישנא לש
 שמתשי סדא לכ דציכו יתמ סג לולכלו
 טפשמ עובקל איה הרטמה .םינותנה דסמב
 ךלהמב םעפל םעפמ סחייתת וילאש תרתוכ
 .ןונכיתה

 לש ןוגדיאו האיצמ
 היצמרובניאה

 בושח ,שורדה עדימה תא ןגראלו אוצמל ידכ

 קיפהל הצרתש תומישרהו תוחודה יגוס לע
 -אה תא ףוסא ןכמ רחאל .םינותנה דסממ
 סא ,לשמל .תוחודה יבג לע ועיפויש םיטנמל
 הצרת ,םירפס תונח התוא לעב אוה התא
 -וסה םש יפל םירפס םיגיצמה תוחוד קיפהל
 לולכי חוד לכ .רואל האצוהה תיב יפל וא ,רפ
 לש ימואלניבה דוקה תאו רפסה תרתוכ תא
 -מה סשו רואל איצומה סש ,(158א) רפסה

 תושקובמה תומישרהו תוחודה ןונכית .רבח

 סיכירצש םיטנמלאה סהמ טילחהל ךל ורזעי
 .םינותנה דסמב םילולכ תויהל

 התא עגרכש םינותנה תא ןוחבל שי ךשמהב

 ,םיספט וא תסטרכ יבג לע ינדי ןפואב ףסוא

 התאש ןכתי ,לשמל .הלא םיטירפ םג םושרלו

 ינותנ וא םירפס לש תוריכמ סויה םשור
 ריינ תונוילג יבג לע וא והשלכ רפסב יאלמ

 .רסלק ךותב ךכ רחא סינסחואמש

 ינוגריאה חתפמה

 התאש תולאשה לע בושחל ךילע ןכ ומכ
 קקדזתש עדימה גוסו תוהמ לעו לואשל יושע
 תולאש ללוכ הז .תולאש ןתוא לע תונעל ידכ
 תומיי רפסה תא יאלמב ונל שי םאהי' ומכ
 םייוסמ רפוס לש םירפס וליאיי וא ייייזרימזה
 ןיעמ תולאשל הייפצ .ייניאלמב םיקיזחמ ונא
 םיטנמלאה סהמ טילחהל ךל ורזעי ,הלא
 ,םושרל יאדכ סתוא עדימה לש םיפסונה
 -נה לש םידדובה םיטנמלאה לכ תא סושר
 ךילע וז הדוקנב .ךתבשחמב סילועה סינות
 דומעל םידעוימה םיטנמלאה תא סושרל
 תא ףוסאל איה האבה המישמה .סירוטב
 .תואלבט ךותל הזה עדימה

 תואלבטל םינותנה תקולח

 תא קלחל ךילע ,תואלבטה תא רוחבל ידכ
 -ודל .תויושייל וא םיישאר םיאשונל עדימה
 סושרל שיש תודבוע רחא שופיחב ,המג
 תינושארה המישרה ,םירפסה ינותנ דסמב
 :ךכ ךרעב תוארהל היושע

 .רפסה תרתוכ

 .רפסה לש יגולטק רפסמ

 .רואל האצוהה ךיראת

 .עצומה ריחמה

 .רבחמה סש

 .רואל האצוהה סש

 .רואל האצוהה תבותכ

 -סה ןה ןאכ תוגצומה תוירקיעה תויושייה

 סירפס סתוא לש םירבחמה ,םמצע םסירפ

 -הל ןויגיה שיש ךכ .םירפסה לש סילייומהו

 תודבועל תחא :תואלבט שולש םע ליחת

 תועגונה תודבועל תחא ,םירפסל תועגונה

 תועגונה תודבוע רובע .תחאו םירבחמב

 .הטמל טרופמכ ,סילייומל

 :םירפס תלבט

 .תרתוכ

 .יגולטק רפסמ

 .רואל האצוהה ךיראת

 .הריכמ ריחמ

 :םירבחמ תלבט

 .רבחמה סש

 םססאדהטו ם

 קטפ!ו5חסז

6005 

 קט ט5!1חסז 58

 סח !(!וסז0501ז \8ץ

 00505 06 !/1ו0ז05011 \\3ץ

 5 10611 אם 36זח \\3ץ

 087185 507ו5ח8ז'5 5005 866 דחוז6 \ח8

 .רזע תואלבט לש הנבמ אלל הבצועש םירפס ינותנ תלבט

 1994 לירפא לארשי 06

 דוס

 קזסףז 8 ה /וח0 05, 376 0.

 \//סז0 [סז //וח00שעפ 2.0 5

 דח [/!!60ז05061 6066 10 6++ [?'ז0ז8חרחווח

 /\ =8ז8\9|| דס /\זח5

 :םיל"ומה תלבט

 .לייומה סש

 .תבותכ

 לולע התא ,המישרה לש הנושאר הניחבב

 הלאה סיטנמלאה לכ תא ביצהל תותפתהל

 גצומכ תואלבט שולש סוקמב הדיחי הלבטב

 .עורג ןויער הז היהי המל ןחבנ הבה .ליעל

 .4 יסמ טוטרישב תראותמה הלבטל סחייתנ

 סינותנה לש םושיר ליכמ רפס לכ ,וז הלבטב

 .רואל איצומה לע סג ומכ ,רפסה תודוא
 התואמ םירפס רפסמ תויהל םילוכיש ןוויכמ
 לע םירזוח ותבותכו לייומה סש ,האצוה
 -ותנ לפכ לש האצותה .תוָבר םימעפ סמצע
 סושיר .קסידה לע סוקמ זובזיבל האיבמ סינ
 ,תדרפנ הלבטב דבלב תחא סעפ לייומה ינותנ
 ,םירפסה תלבטל הלבטה רושיק ןכמ רחאלו
 -בב לופיטל רתוי הברה תינוכסח השיג איה
 .היע

 םייונועל םיפב

 הלוע ,טוטרישבש הזכ ןונכיתב הינש היעב
 -ודל .ליומה יבגל סינותנ תונשל ךרוצ שישכ

 תבותכ תא תונשל ךרוצ שיש ,חיננ המג
 תומוקמב העיפומ תבותכהש ןויכמ .ל"יומה
 תבותכה תא ןקתלו תוגשל לולע התא ,סיבר

 סוקמב התונשל חוכשל לבא ,דחא סוקמב

 -כה יתש תועצמאב תמגדומ וז הדבוע) רחא
 א[680500] 28885 לש תונושה תובות

 ל"ומה תבותכ סושיר .(טוטרישב תוגצומה

 תאזה היעבה תא רתופ ,דבלב דחא סוקמב

 ,ךלש סינותנה דסמ ןונכיתב .הליעי הרוצב

 סעפ הדבוע לכ סושרל ףמאמ דימת השע

 התוא לע רזוח התאש תאצמ סא .דבלב תחא

 ,דחא סוקמ לש רשאמ רתויב היצמרופא

 ,םייוסמ לייומ לש ותבותכ לש הרקמב ומכ
 .תרחא הלבטב הזה ןותנה תא בצה

 -ישב גצומה יעיברה רפסהש חיננ ,ףוסבל

 ,ג גאס ם11 70 48או5 ,4 רפסמ טוטר

 םירפסה תונחב אצמנה ידיחיה רפסה אוה
 הבה .הזה סייוסמה לייומה ידי לע ספדוהש
 הזה רפסה תא איצוהל הצור התאש חיננ

 תא רומשל הצור ןכ התא סלוא יאלמהמ
 התא ,ןכ םא ,דציכ .לייומה לש ותבותכו ומש
 לע דבאל אלב רפסה סושיר תא לטבל לוכי
 ךעא ,ןכא ולייומה תודוא עדימה תא ךכ ידי
 ןה תודבוע תללוכ המושר לכו רחאמ .לוכי
 לטבל לוכי ךניא ,לייומה יבגל ןהו רפסה יבגל
 ,ינשה אשונב הדבועה לוטיב אלב תחאה תא
 ,דרפנב הלא תודבוע רומשל ךתנווכב סא
 הלבט :םייתשל הלבטה תא קלחל ךרטצת
 הלבטו ,הפסה תודוא עדימה יכרצל תחא
 ,רפסה תמושר לוטיב .לייומה ינותנל הינש

 ה" ---



 רפסל תועגונה תודבועה לוטיבל סורגת

 .לייומל תועגונה הלא אלו ,דבלב

 -נה דסמ לש תואלבטל עבצא ללכ סכל ירה

 ידי לע גצוימה אשונה תא םתרחבשמ :סינות

 -אי הלבט התואב סירוטה זא יכ ,הלבטה

 .דבלב הזה אשונה יבגל תודבועה תא ונסח

 לע סינותנ ןסחאת םירפסה תלבט ,המגודל

 הדבוע איה לייומה תבותכו רחאמ .םירפס

 תכייש איה ,רפסה יבגל אלו ,לייומל תעגונה

 .םילייומה תלבטל חרכהב

 םירוטה ןודיע

 ,תואלבט ךותל סינותנה תא תצביקש רחאל

 םש תקזחה :המגודל .םינותנה תא ןדעל ןתינ

 :ידמל תינויגה םידרפנ םירוט ינשכ רבחמה

 ןתינש ךכ ,יטרפ םשמ דרפנב החפשמ םש

 קר ילאיסקדניא שופיח עצבלו שפחל ,ןיימל

 -ותכ תא קלחת המוד הרוצב .הלא םירוט לע

 -ותכ :םידרפנ םיטנמלא העבראל לייומה תב

 ונכושי םהש ןבומכו דוקימו ץרא ,ריע ,תב

 .םידרפנ סירוטב

 -המ תחא לכב םירוטה תא תנדיעש רחאל

 -טל ישאר חתפמ רוחבל ןכומ התא ,תואלבט

 .הלב

 םיישאר תוחתבמ

 -ומ תואלבט ,(יאלבטה וא) יסחיה לדומב

 -מב ןיא ךכמ האצותכ .תורודס יתלבכ תורדג

 הרישי השיג תרשפאמה ,תרדגומ ךרד תכרע

 ומכ ,םיינוציח םיעצמאב יהשלכ הרושל

 סוקמב .הוושה סוקימ וא המושר רפסמ

 -גה ידי לע תמייוסמ הרוש תוהזל ךילע תאז

 -המ רתוי וא דחאב ,הכותב לולכה ךרע תרד

 תכרעמה םאש ,עבונ ןאכמ .הלש סירוט

 -בש ךרעה ,תמייוסמ הרושל תונפל הצור

 -זל בייח השיג ךרוצל םישמתשמ ותועצמא

 התוא לידבמה ןפואב הרוש התוא תא תוה

 .היתויחאמ

 -יי לוהיז יעצמא תאשל הלבטב הרוש לכ לע

 לכמ הרושה תא לידבמה ךרע והשויא - ידוח

 רוט סהב םירקמ שי .הלבטב תרחא הרוש

 יוהיזל טלחומו רורב דמעומכ בצינ והשלכ

 שמשל יושע דבועה לש יוהיז רפסמ .ידוחיי

 ןכתי תורחא תואלבטב .המגודל ,וז הרטמ

 -וט רפסמ לש בולישב שמתשהל ךרוצ היהיש

 וא ,רוטה .תמייוסמ הרוש תוהזל ידכ סיר
 -5 ןפואב ההזמה סירוט רפסמ לש בולישה

 .יילשאר חתפמיי ארקנ הלבטה תא ידוח

 דחא רוטמ רתוי לוכי ילאיצנטופ ןפואב

 -אמ תחא לכ ,ןכל ,ישאר חתפמכ שמשל

 סנמא .יידמעומ חתפמיי ארקית הלא תויורשפ

 ינוגרלאה חתפמה

 -ומ תוחתפמ רפסמ תויהל םילוכי הלבטל

 חתפמ קר הל תויהל בייח סלוא סיִדָמע

 ורחבנ אלש ,םידמעומ תוחתפמ .ידיחי ישאר

 -לא תוחתפמ םיארקנ ,ישאר חתפמכ

 -מה םירוט רפסמ לש בוליש .םייביטנרט

 םג ארקנ ,ישאר חָתְפְמכ וידחי םישמש

 .בכרומ חתפמ

 .סיעובק סינייפאמ רפסמ שי ישאר חתפמל

 -הל הרטמב ,ידוחיי תויהל בייח עפומ לכ

 חתתפמ .התובחמ הלבטב הרוש לכ לידב

 וכרע סא .ךרע לעב דימת תויהל בייח ישאר

 ךוע לעב תויהל םעפ יא לולע רוטה לש

 ,וכרע תא דבאל וא ,עודי יתלב וא ,ייקיריי

 .ישאר חתפמ לש ביכרמכ וב שמתשהל ןיא

 הנתשמ יתלב עדימ

 רוטב דימת רוחבל שי ישאר חתפמ יכרצל

 םהב םינותנ ידסמב .הנתשמ וניא וכרעש

 ךרדב הווק ,תואלבט רפסמב םישמתשמ

 לולכ - תחא הלבט לש ישארה חתפמהש ללכ

 סא .תוסחייתהל הדשכ תרחא הלבטב םג

 עצבל ךרוצ שי ,ישארה חתפמה תא סינשמ

 תוסחייתה תמייק וב סוקמ לכב סייוניש

 וניאש ישאר חתפמב שומיש .חתפמ ותואל

 -רה חתפמהש יוכיסה תא ןיטקמ ,הנתשמ

 תויוסחיתהה סע םאותמ יתלב היהי ישא

 .וילא

 ימתס רפסמב םישמתשמ ,תונמוזמ סיתיעל

 שידקהל ןתינ :המגודל .ישאר חתפמכ ידוחיי

 הדיחיה הרטמה .ידוחיי רפסמ הנמזה לכל

 .הנמזהה תא תוהזל - הנמזהה רפסמ לש

 וניא אוה ,ךרע לביק הנמזהה רפסמש עגרב

 .הנתשמ

 לע רצוימש הלוע ךרעב םישמתשמ סימעפל

 יושע הז רפסמ .ומצע םינותנה דסמ ידי

 לשמל ומכ ,ישאר חתפמכ אוה סםג שמשל

 400265 תכרעמב שומישב אצמנה הנומה

 -ועכ שמשמ וניא הז יוהיז .טפוסורקימ לש

 -וא יתדבוע עדימ לכ ליכמ וניא אוה .הדב

 ישאר חתפמ .גציימ אוה התוא הרושה תוד

 ןופלט רפסמ ומכ ,הרושה לע תודבוע ללוכה

 סיהובג םייוכיס לעב אוה ,חוקל סש וא

 -ועה .םינותנתש סושמ ,תונתשהל רתוי

 יוארה ןמ .תונתשהל סילולע םמצע םייתדב

 -ועל רושק ונניאש ההזמ רפסמב שמתשהל

 .ירשפא הזש סוקמ לכב הדב

 ינותנ דטמל םיישאר תוחתבמ
 םירפסה

 ונא ,םירפס גיצמה סינותנה דסמ יכרצל

 לכל ישאר חתפמכ ימתס ידוחיי רפסמ עבקנ

 תלבט יכרצל .ונלש תואלבטה שולשמ תחא

 םשב ישארה תתפמל ארקנ סירפסה

 סירבחמה תלבט לש חתפמל .0]800%

 לש חתפמל ארקנ המודב .2[4071 ארקנ

 5 טוטריש .208[כ םשב םילייומה תלבט

 תואמגוד סע דחי ינכדעה ןונכיתה תא גיצמ

 .סינותנ לש

 תוהתל יושע התא ,ליינה המגודב לכתסתשכל

 800812 רוטה תא ףיסוהל יתרחב עודמ

 רפסמה לש רוטל ףסונב ,םירפסה תלבטב

 רפסמה ירה .(158א) ימואלניבה יגולטקה

 -הל אל עודמ ;ידוחיי תויהל רומא יגולטקה

 -הש איה הביסה !ישאר חתפמכ וב שמתש

 -מל ץוחמ תעבקנ יגולטקה רפסמה תרדג

 יוהיז רפסמב שומיש לש ןורתיה .ונלש תכרע

 סינוש םיכרע ןתמ לע חוקיפהש ,אוה ךלשמ

 :אוה ןבומכ ןורסיחה .ךדיב אצמנ - םירפסל

 טעמ שורדל לולע םימיאתמ םיכרע ןתמש

 יבג לע ףסונ סוקמ שרוד אוה ןכו ,הדובע

 בשחנ רחא ינוציח יוהיז יעצמא .קסידה

 בר יותיפ שי סנמא .סדא לש יוהיזה רפסמ

 תתפמכ יוהיזה תדועת רפסמב שמתשהל

 -יבה יגולטקה רפסמב שומישה ומכ ,ישאר

 סושמ םג ,יתייעב אוה הז רבד סלוא ,ימואלנ

 יוהיז רפסמ לש םירקמ טעמ אלב ונלקתנש

 סינוכרד ילעב שיש הדבועה רואל םגו לופכ

 ףידע ללכ ךרדבש ,ןאכמ .תורחא תויוחרזאו

 .ךדיב אצמנ ןכא חוקיפהש אדוול
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 תוצובק שולשל קלחל רשפא רפס לכל םייטנוולדה םינותנה תא
 .האצוההו רגחמה ,רפסה :אשונ
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 תעדל ,ןיבהל :םטסיפא

| 

 4 ב -]

 תעדה תרות :היגולומטסיפא

 דעי ) -=----- .המרופטלפ --==---- ( אצומ ) :עוניש

 "ךישמתש ינפל לכתסה" :הקיטנרביק

 "... וישרש -תא שרח הקינימ ,... ,וז העשב הכירבה" :רופטמ

 הכירבה :קילאיב .נ .ח

 םיתנכתמל ןהקמ

| 

 עוניש לש היגולומטסיפא

 -עמ עדי בייחמ ההובג המרב ןויליגב תונכית

 תא ביני דומילה תעב שכרנה עדיהש ידכ .קימ

 רפסמל הארוהה תא קלחמ ינא תלעותה ברימ

 ,.5011 סע הדובע ,ורקמה תודוסי - םיבלש

 -ושמ תוכרעמו ,תיגול תרוקיב םע טלק יכסמ

 -תמ סידימלתה תודוסיה קרפ לש ופוסב .תובל

 ליגרת ,התיכַב ,יאמצע ןפואב עצבל םישקב

 לש היצלומיס ןויליגב ורקמב תנכתל .םכסמ

 ןווגמ רחבמ ליעפמ ןורתפה .י'םיחופת ףוטקליי

 תיגול הבישח בייחמ אוהו ודמלנש תוקינכטהמ

 תוירלודומה חותינ .תינמז וב םירושימ רפסמב

 סוגרת ,ייסיחופת ףוטקליי לש תולועפה רדסו

 עוניש ילחונ ,ןויליג תנומתל חטשה תנומת

 "השיח" ןונגנמ סע בולישב ןויליגב י"םירבדיי

 לשו ימניד ורקמ לש תוקינכט ,עדימ עונישו

 תלעפה ,ורקמב תויצקנופ בוליש ,דמול ורקמ

 .דועו דועו םיטירפת ,תואלול

 -דמ ברקב תרבוג היטנ שי תונורחאה םינשב

 תקמעהו תשחמהל רופטמב שמתשהל םינע

 ,"םיחופת ףוטקלי" .תורקחנה תועפותה תנבה

 199% לירפא לארשי 6

 -ימ ("זיחממיי וליפא ילואו) שיחממ ,רופטמכ

 עוציבל םינתינש בשחמ ימושיי לש בחר ןווג

 .ינורטקלאה ןויליגב

 וב הזחא וליאכ .ןמזה לכ .זּז עבטב רבד לכ

 הזוזת שי ,הרואכל ,תממודה ןבאב .תיזזת חור

 -חה הרדשה תמוצב רשאמ תוחפ אל תדמתמ

 ךכ .סויה .ירהצב קרוי-וינב 57 בוחרו תישימ

 תנמדומ היעב ןורתפב ךכו תישונא תוליעפ לכב

 יתשגפ אל ןיידע .ןויליגב ורקמב תונכית ידי לע

 הזוזת לכ .ןויליגב העונת שרוד ונניאש סושיי

 -ונת יגוס ינש תשרוד ורקמ תועצמאב ןויליגב

 -יגב סוקמל סוקממ הליגר העונת ךלהמב .הע

 הנבמ ייוניש ,העונתהמ האצותכ ,סירצונ ןויל

 לכות האבה הזוזתהש ידכ .עדימ ילג סירצויש

 ורקמה תדוקפ ךות לא ריבעהל ךירצ שממתהל

 -תש ידכ ,ךכיפל .שחרתהש יונישה לע עדימ

 בתנל ךירצ יפוד אלל ולעפי היצמוטואה יכילה

 תחתמ וליאכ ,הליגרה העונתל הליבקמ העונת

 -מש םייוניש לע עדימ לש המירז ,חטשה ינפל

 ונל שי ןאכו .הליגרה העונתה בקע םיללוחת

262 | 386|| | 28% |] 
320 -989|| 6% ]₪ 
958 38 .6| | 5% 

 יוניש לכ .ותראפת אולמב יטנרביק ךילהת

 רבעוהש עדיממ עפשומ ןויליגב ןיעל הארנש

 תללוחש סייוניש רבדב ורקמה רוביח ךות לא

 .תמדוקה הזוזתה

 סה המ ,עדוי אוהש המ תא ורקמה עדוי דציכ

 תנכתמה סהב שמתשיש ןונכתהו הבישחה ילכ

 -אה איה המ - דמולה ורקמה תא תונבל

 לש היצלומיסב עונישה לש היגולומטסיפ

 ."םיחופת ףוטקל"

 םוקמ יקיזחמ

 תוארל ךירצ בשחמה תא סיחתופ ללכבש ינפל

 תוירלודומה תא טרפבו תואיצמה תנומת תא

 -יש תוללוחמה תולועפה רדס תאו וזה הנומתב

 תא ייהארנו סייניעה תא סוצעניי הבה .םייונ

 .ףיטקה תנומת

 לכב .םיפנע הברה ץע לכב .םיצע הברה סדרפב

 בצינ אוהש לכ ץע דיל .םיחופת הברה ףנע

 .תפטוק וא ףטוק ושארבו סלוס

 סיריתסמ הלעמו םיינתומהמ יכ ימ עדוי ינניא

 .ףטוקה סדאה תנומת תא םיקירומה םיפנעה

 דיב שחו םיינתומל רושק לס ינא האור לבא

 ךלוה לסהו .לסהו סיפנעה ןיב תוזירוב הענה

 .קיר - רחאב ףלחומ רבכ אוה הנהו חפוטו

 ,העמק ותוא זויזמ ,םלוסהמ ףטוקה דרוי עתפלו
 .הלילח רזוחו ףטוקו רזוח ,הלועו רזוח

 ףנעה ,סדרפה לש ירלודומ ביכרמ אוה ץעה
 .צעה לש םיירלודומה םיביכרמהמ דחא אוה
 ירהש - ףיטקה שיחרת לש לודומה אוה המו
 .תיטטס הנומת אלו תימניד תוליעפ איה ףיטק



 םיינורטקלא תונוילג

 1 רפסמ רויא

 ףטוקה לש הדובעה תביבס תימדה

:::::4::0%%%< 

 לע ףטוקהש עגרב ליחתמ ףיטקה לודומ ,ןכבו

 ונניא לסהש עדימ ,הנושארל ,לבקמ סלוסה

 ול עדונש עגרב םייתסמו קיר ונניא ףעהו אלמ

 .קיר ףעה וא אלמ לסהש

 ףנעה לע ומוקממ חופת לכ רבוע ףיטקה תעב

 תא זיזהל ךירצ וב עגרה .לסה ךותב ומוקמ לא

 -רב םיאפעה ןיב בחרמה רשאכ אוה סלוסה

 בחרמה .סיחופתמ קיר ףטוקה די ךרוא סויד

 ופטקיש םיחופתה לש סוקמה קיזחמ אוה הזה

 סיחופתה רובע סוקמה קיזחמ אוה לסהו ונממ

 - תענשמה המרופטלפה - דיב .וילא ורבעיש

 -ישה עגרל טרפ ףטקנש חופת ראשי אל סלועל

 -מש תבכרה תנחתב המרופטלפל המודב .עונ

 המודבו סתקזחהל אלו סיעסונה רבעמל תשמש

 .ןוינקב תוענה תוגרדמל

 לא \עב םאצוממ םיחופת סהל םיענושמ ךכ

 .ףטוקה סדאה - המרופטלפה ךרד לסב סדעי

 השיח ןונגנמ

 ןונגנמה .ויתוריצי תולודגו עבטה אוה אלפומ

 חתתפתהל הלוכי התיה אל ותליבש יגולויבה

 -יבש הלודגה סתסה ןמ אוה סדאה תוברת

 ףילחהש יטנרביקה השיחה ןונגנמ - ויתוריצ

 .תועטהו יוסינה להונ תא

 ] ק לסהש ףטוקה עדי יטנרביק השיח ןונגנמ אלל
 ןיאש חכוויו חופת וב םישל הסנישמ קר אלמ

 -בו חופת לש זובזב .לבח המ .לסב סוקמ רתוי

 יטנרביק השיח ןונגנמ אלל .היגרנא לש זובז

 גשהבש ץעה חפנ יתמ רורבב ףטוקה עדי אל

 דבאיש וא ,יזאו .םיחופת דוע ליכמ ונניא ודי

 קודבל תועטו יוסינ לש סישושיגב היגרנאו ןמז

 -לב ןכתסיש וא םיחופתמ קיר הזה חפנה לכש

 היגרנא זבזבל ךכבו) ץעה לע סיחופת ריאשה

 רפסמ ותוא אלמל סלוס תוזזה רתויל שרדתש

 גאד ףטוקה סדאה תא רצי סרטב ךא .(םילס

 שח סדאה .יטנרביק השיח ןונגנמ תונבל עבטה

 תטשומ ודיש ינפל דוע אלמ וא אלמ אל לסהש

 גשה סוחתב ץעל הנווכה) צעה המש וא ,ףוטקל

 ףוטקל סא טילחי הז עדימ י5 לעו .קיר (ודי

 ןמזה עיגה ילוא וא לס ףילחהל וא ףסונ חופת

 .סלוסה תא זיזהל

 -עמ יתש שי ייסיחופת ףוטקליי שיחרתב ,רמולכ

 ןילמוג יסחי ןהיניבו תוליבקמ עוניש תוכר

 ףעהמ םיחופת עונישל תכרעמ .םיליעומ (תולת)

 עונישל תינמז וב תלעופה תכרעמו לסה לא

 תכרעמה לא לסה בצמ לעו ץעה בצמ לע עדימ

 עדימהש ךכ תורשוקמ תוכרעמה יתש .תפטוקה

 וא ףוטקל - הטלחהה תלבק תעב ןימזו סרוז

 -מה תכרעמה .םלוס זיזהל וא לס ףילחהל

 תדמול תכרעמ איה ,התוללכב ,ןאכ תראות

 -ישל המצע תא סיאתהל איה הלוכי .תימנידו

 -הה ייוכיס תא ריבגהל ךכבו הביבסב סייונ

 -ואה תיטנרביקה תכרעמה .הלש תודרש

 .תיטקדידוטוא ,הדוסיב ,היהת תילמיטפ

 המצע ךותב חתפל תלגוסמש תכרעמ ,ונייהד

 הביבסה יאנת רשאכ תושדח השיח תוכרעמ

 .םינתשמ

 !יטקדידוטוא ורקמ סושיי תונבל רשפא סאה

 לש יסיסבה לודומב קוסענ ןאכ ךא .קפס אלל

 יטקדידוטוא ורקמ ריאשנו תיטנרביק תכרעמ

 .תרחא סעפל

 ןויליגב היצלומיס

 .םילמס תרזעב עצבנ ןויליגב היצלומיסה תא

 -ויבה סינונגנמה תא תוקחל הנניא הרטמה

 -דל ךא איה הרטמה .יתנוטק .עבטבש סייגול

 סיכילהתה תא ,אוהשמ תירופטמ הרוצב ,תומ

 .ןיבמ בשחמהש סילמס תרזעב ןאכ דע ונחבנש

 2 רפסמ רויא

 ורקמה תלועפ ךלהמב ןויליגב הנבמ ייוניש

 אלמ אל לסה

4 
1% 6% 

 קיר אל ץעה

0 

> ₪ 
 | לט טוט פל

7 | 27% 
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 /"-)7)-7)/ :גתע%)/,/" תת 0/////  ו שששש שם

 \ .5וסק1 ב םידילקמ

 .א6ז1 ב םידילקמ | |

 לש הדובעה תביבס תא המדמ 1 רפסמ רויא

 בחרמה תא המדמ 16 םשב סוחת .ףטוקה

 לע ודועב ףטוקה לש ודי גשהבש ףעה תרמצב

 לסה תא המדמ 8486 סשב סוחת .םלוסה

 רויצ קיזחמ 4קק6 םשב סוחתו .ףטוקה ינתומב

 -רג אל - שרג םיימעפ םידילקמ) חופת יומד

 סוטולב ןיסחווגו [יסחו א5ץחוטס סיעצבמו - םייש

 תומדל ךכ רחא ונל רוזעיש (\ַָפואָעַפ םע 3

 1 רפסמ רויאב סיאורש יפכ .סלוסה תוזה

 .קיר לסהו אלמ ףעה יתלחתהה בצמב

 ייוניש וב םישחרתמ ןויליגב "ףיטקייה ךלהמב

 ףיטקה תישארב .2 רפסמ רויאב ראותמכ הנבמ

 יבצמל ףעה רבוע וכלהמב .קיר לסהו אלמ ףעה

 -הב ,לטהו - חופת רחא חופת - "קיר אלי

 -ייוסמ סיעגרב .ייאלמ אליי יבצמל רבוע ,המאת

 :תוטלחה תלבק וללה סייונישה םיבייחמ סימ

 רשפאלו ףיטקה תא קיספהל :אלמ לסה סא +

 סלוסה תא ויזהל וא שדח לס לבקל - הריחב

 .ףיטקה תא קיספהל וא

 רשפאלו ףיטקה תא קיספהל :קיר ףעה סא 4

 תא קיספהל וא סלוסה תא טיהל - הריחב

 .ףיטקה

 יטמוטוא ןפואב ולבקתי הלא תוטלחהש ידכ

 םילהונ וב ליכהל ךירצ ורקמה רוביח ידי לע

 ךות לא ןויליגב הנבמ ייוניש לע עדימ עונישל

 ינש םיקנ ךכ סשל .ותלעפה ידכ ךות והקמה

 לוטיבה .ורקמב השיח ינונגנמ

 (9ז0.5 (0900=)(12243%06טת1 (335%61)

 רשאכו "אלמ לסה" לש בצמה תא ההומ

 עגרב עירתי ורקמה לש תולועפה רדסב בלושי

 תונשלו לצפתהל לכוי ורקמהו תושחרתהה

 קקדזנ קיר ףעה סא תעדל ידכ .המאתהב ןוויכ

 ידי לע תלהונמ ףיטקה תלועפ .הנוש ןונגנמל

58 
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 11 פובח] 0

 12| 501 11- (9ז0\אפ(11706)-1
1 1[ |₪3 | 

 14 הקקו6 ₪ <+  גקקכ6

 - - +""8:6050ת0ק((0סטתז0ז1 + 6906]|("זסוש",1166) ,6)0:"(ז6זטזת)" ||

 םיינורטקלא תונוילג

 3 רפסמ רויא

 "םיחופת ףוטקל" לש היצלומיסל ורקמ רוביח

|| | 0 
 1| \ל (תסחוש) (ז65031) ([ז3חו1[60) (קהה011!6 61691 (83) (חו6חטסה|| א16תט1) (סזגתסה \) |

 | 2] 1 (וחטוסהז6 "") ([סז (כסטתזסז],518₪1,51001,516ק1,1א) 7 (סזבתסה 1ץ] |

 | 3 1א +1[ 62זסוא5( 0 35%61) = 60601( 395661)) ((0ז01688)

 | (קטז .385%01,0,60זסוצ( 285%64) - 6ססטת(( 885%61) - 1,691066א(760,0,00טתו0ז1)] 7
 | 5 /16+ 011) 7 (ז6וטתה)

 | 6 נע /חסמהצאסו 7 ([6 5זג00(,11טתזטז1) 7 (פזגחסה ש)
 | 27] 2 (ט]גתא 385%א61) 7 (פזבתסה \ש]

 8 3 +פ1בחא 6/)385%61/\קק16 7 ךז66 7 (!6 51211,0) 7 (סזבת6ה \ש)
 ןפ 83 (1ח8ו0316 !/[5283) (ז6זטזת)

 | 10| (סטתוסז1

 4011 31(ז6[טתת) -<

 165883 אדמה שקהו רחב

 רוצעמו תומיעפ הנומ הליעפמה (ז ...) תאלול

 -כנ .אוטק|-ב .3 רפסמ רויאב 510ק1-) 0 תו

 קיספת ךכו (₪זסשצ (1ז60)-1 יוטיבה תא בות

 -וג היהיו קיר היהי צעה רשאכ לועפל האלולה

 .היהי רשא ולד

 ידי לע ןויליגב המדנ המצע ףיטקה תלועפ תא

 (קטו ..| ורקמה סע 6₪06:א היצנופה בוליש

 הקיתעמ הנושארה .אגחַא6ש ₪786 הדוקפה סעו

 ותוא המש הינשה ,ףעב ומוקממ חופתה תא

 תופתה תא תקחומ תישילשהו לסב ומוקמב

 ידכ אוטט6 הדוקפב שמתשנ אל .ץעהמ יחכונה

 שי הימדהה עוציבל .סוחת תומש שבשל אל

 -מב וללה תודוקפה ךות לא עדימ ענשל ךרוצ

 :ו\רקמה ךלה

 ומוקימ תא תעדל הכירצ (9וח66א היצקנופה 4

 הכותב בלשנ ךכ םשל .ףוטקל אבה חופתה לש

 טנמוגראכ האלולה לש תומיעפה הנומ תא

 .ףולשל ןכיהמ עידומה

 3 םלוס 4 אצ

 2 ןויליגל אצ

 םלוסה תא םיזיזמ

0 
 2 לס

 (סזגמסת 1) (סזּגתסם 2] (סזגתסת 3) (1616316](ףטו)

 -ימ תא תעדל הכירצ | א3חַפס 8₪%6 הדוקפה 6

 הרטמל .ףטקנ התע הש חופתה לש עב ומוק

 -וושמ לש הנבמב הרגיש-תת ןויליגב בותכנ וז

 הריוחמש תזורחמ תאוושמ וז היהת .היח הא

 היצקנופכ ןויליגב את לש תבותכ תמא ןמוב

 4611 האר) האלולה לש תומיעפה הנומ לש

 -מה ךות לא וז תבותכ עוניש .(3 רפסמ רויאב

 -  טושפה להונה ידי לע עצבתמ ווק

 ₪( /\0ז! |-

 (קש ...] הש ידכ השורד האבה עדימה תסיפ 4

 לרהש .ףטקנש חופתה תא לסב סישל ןכיה עדי

 ינשה ,לסה תיתחתב סימש ןושארה חופתה תא

 לא תורישי עיגמ הז עדימ .האלה ךכו וילעמ

 לע (קטו ...ן-ה לש הרושה רפסמ .טנמוגרא ךות

 . .:האוושמה ידי

 005( 335%61)-62ט0 חו( 1145%61)-1

 .האלולהמ ורקמה אצוי לסה אלמתהשמ +

 -מה ךירצ "קיר לס יל ןתי" הפולחב רחבנ םא

 התע ןכש ףוטקל אבה חופתה ןכיה תעדל ורק

 עדימ .קיר אלו אלמ אל לש בצמב ץעה אצמנ

 עדימה .ורקמה ךותלא ענשלו רצייל ךירצ הז

 -קה קטפנש עגרב תומיעפה הנומב עיפומ הזה

 ,ךישמיש ינפל ,ןכל .אלמתהלסה רשאכ ףיט

 לא תומיעפה הנוממ רפסמה תא ורקמה קיתעמ

 טירפתה תא ןירקי זא קרו 5וגחו סשב סוחת

 ,3 רפסמ רויאב סיאורש יפכ .תופולחה תריחבל

 ,ךכיפל .האלולב ינשה טנמוגראה אוה וגזוו

 -תת ףיטקה ךשמהל שדחמ האלולה לעפותשמ

 אלו הז רפסממ תומיעפה הנומב הריפסה ליח

 עדימה לכש ןוויכמו .אלמ %ע לש בצמבכ ספאמ

 לש היצקנופ אוה ףיטקה ךרוצל תובותכ לע

 שדחה לסה לא ףיטקה ךישמי תומיעפה הנומ

 סדוקה לסה רשאכ סייתסה וב סוקמהמ קוידב

 .אלמתה

 ךות לא עדימה עוניש ילהונו השיחה ינונגנמ

 תא ןיידע סיסכמ אל ןאכ דע וראותש ורקמה

 -י) ורקמה שוחי דציכ ,לשמל .תויורשפאה לכ

 .ףצרב סניא עב םיחופתה םא עדימ ריבע

 4 רפסמ רויא

 בשחמ -םדא בולישל טירפת

 או6תט1 1 ףוטק

2 2 

 לסה אולמ םיחופת ףוטק

 קיר לס יל ןת



 עדו: דציכיי :הלאשל תובושתב ונקסע ןאכ דע

 -דה עוציבל תעדל ךירצ אוהש המ תא ורקמה

 היגולומטסיפאב ונקסע רמולכ .ייףיטקה תימ

 תולועפה רדס תא התע ןחבנ הבה .עוניש לש

 .ורקמב

 תולועפ רדס

 ןונכת .לכב יזכרמ אוה י'תולועפ רדסיי גשומה

 -מה תולועפה רדס תא סיניבמשמ .חותיפו

 רדס תא סג ןיבהל רשפא תואיצמב תושחרת

 לכ ךותב תולועפה רדס תאו ורקמב תולטמה

 -קע סיגוס ינש שיש וניאר הכ דע .ורקמ תלטמ

 עונישל תולועפ רדס - תולועפ ירדס לש םייר

 שי הלא ינש ןיב .םיעוציבל תולועפ רדסו עדימ

 תרזעב .ימניד שיחרתב רבודמשכ תולת יסחי

 -עה תולשלתשה תא התע ןחבנ 3 רפסמ רויא

 .םיניינ

 -קנ (3 רפסמ רויא) ש ורקמ טפשמ תלעפה סע

 וא לס ףילחהל ,ףוטקלה :םיכרד תשרפל םיעל

 ןאכ .(4 רויאב טירפתה) סלוסה תא זיזהל

 -הש ןוויכמ רסחב רוביחה הקול וליאכ הארנ

 ורקמה ידי לע תיטמוטוא תעצבתמ אל הטלחה

 סגש ידכ .טילחהלו ברעתהל שקבתמ סדא אלא

 תא ביחרהל שי סדא ידעלב עצבתת וז הטלחה

 תכרעמב לודומכ ותוא לולכלו ףיטקה שיחרת

 -מה וק תא ךישמנ סא ךא .רתוי הבחר םיסחי

 יכ הרהמ דע חכוונ ףוס ןיא דע הזה הבשח

 ידכ סדא לש ותוברעתהב ךרוצ שי סיוסמ עגרב

 -וא ליעפהל ןתינ אל ונייהד .הריחב עצבל

 .רותפכ לע ףחלתש סדא די ילב היצמוט

 -תב "ףוטקיי ונרחבו רותפכה לע ונצחל ,ןכבו
 .4 רפסמ רויאבש טירפ

 - בשחמה יילאושיי האלולה תלעפה םע דימ 0

 508111 , 6סטהוט סימוחתהמ דחא לכב שי המ

 -המ לודג תומיעפה הנומ סאיי :ךישממו 5ו61-ו

 םיליחתמ תרחא ,ףוטקל םיקיספמ - רוצעמ

 ."פוגזו! רפסמ הלועפל ונעגה וליאכ ףיטקה תא

 רויצ לא המודמ די םיטישומש ינפל ,וישכע

 המדמ סא - ףע המדמ סוחתב חופת המדמ

 לא תומיעפה ןינמ תא סיקיתעמ אלמ לסה

 -הל סיכחמו טירפתה תא םינירקמ , 1

 -מל רבועו ורקמה רוביח ףעתסמ תרחא ,הטלח

 .ףטוקה ורק

 -תמ לסה לא ףעהמ דעוימה חופתה תקתעה 4

 -אכ (9וח06א תיצקנופ לש בוליש ידי לע תעצב

 .(קוו ...) ורקמה תדוקפ לש יעיברה טנמוגר

 לע תעצבתמ ץעהמ יחכונה חופתה תקיחמו 4

 . 1ז6( 4011 )2 ורקמה תודוקפ תזורחמ ידי

 ,הלילח רזוחו

 םיינורטקלא תונוילג

 םוניס

 ינורטקלא ןויליגב ורקמ סושיי חותיפ לכב

 -ישה אשונ לא עדומב סחייתהל חתפמה ךירצ

 לעופב תוזוזת ןיב םיניחבמ ונא עונישב .עונ

 עוציבל שורדה עדימ לש עוניש ןיבל ןויליגב

 סייונישה לש היצקנופכ תיחכונה הזוזתה

 -יא ורקמה רוביח .תמדוקה הזוזתה הללוחש

 תבכרומ תבולשת אלא סיוות תזורחמ קר וננ

 תוזורחמ סע דחי שארמ הנכוהש תיתשתמ

 .וצרת סא "ורקמ הרטניאי"י - ורקמה יטפשמ

 תא ןתונ ינא ורקמ הרטניא תמקה תעב

 ינונגנמ ,םוקמ יקיזחמ - םירבד המכ לע יתעד

 המכב סלוכו .תולועפ רדסו תוירלודומ ,השיח

 - שמתשמה יכרצ תנבהב :ליבקמב סירושימ

 -תה תמקהב ;טלפה הנבמו עדימה תורוקמ

 -חמ תביתכבו ;ןויליגב (!ת1זג-5וזטסוטזש) תיתש

 .ורקמה תוזור

 אבה שדוחב

 4501[ ילהונל הז רודמב סחייתא אבה שדוחב

 קסידהמ תופלשנש תודדוב תומושרב לופיטל

 ונניא קסידב ףבוקב תומושרה רפסמ :רשאכ

 -ואו (יפוס ןיא תויהל לוכי ןרפסמ) שארמ עודי

 לכל שארמ עודי ונניאו הנתשמ תומושרה ךר

 .המושר

 םיליגרתהמ קלח אוה ןאכ שגומה רמוחה

 תונויליגב תונכיתל ורקמ סרוקב

 סילשוריב דמלמ רבחמהש סיינורטקלא

 :לט (רבוב זכרמ) תירבעה הטיסרבינואב

 -לתב :ףלה טרבור תרבחבו ,0

 סילשוריבו 03-5612040 :לט ביבא

 .םילעפמבו תודסומב ,6

 - חתפמו בושחימ ץעוי ,ימהרבא ןר (6)

 .(ברעב סג) 02-792768 .לט .םימוש

 לארשיב םיישיא םיבשחמב םיועמחומה דוגיא
 רוצייהו הדובעה ןוירל ןוכמה דיל

 52109 ג"ר 994 .ד.תל ראודב תוינפ 03-5616284 'לט 67016 א"ת 30 תידוהי 'דש

 ,חוור תונווכ אלל התומע וניה לארשיב םיישיא םיבשחמב םישמתשמה דוגיא

 85 םה הנשל תורבחה ימד .רוצייהו הדובעה ןוירפל ןוכמה תוסחב לעופה

 / עס /\6421א8 יארוק .םישגפימה לכב םניח ףתתשהל ןתינ םתרומתו ח"ש

 .םישגפימה דחאמ םניח םשרתהלו אובל םינמזומ תילארשיה הרודהמה

 (94/3) תועדוהו םישגפמ יכיראת זוכיר

 17:30 העשב 30 תידוהי 'דשב םימייקתמ םישגפמה לכ

 :םייללכ םישגפמ <

 תויגולונכט לע הצרי לארשי -לטניא לש קווישה להנמ ,ןהכ יפר - 4

60 

 תויפרגו תויקסע תונכות גיצת ב"הראמ 64 תגיצנ ,חספ תרבח - 4

 .\(וחטטאפ תביבסב הדובעל

 ,40055 אשונב םישגפימ 4 תב הנדס םייקתת 94 ץרמ שדוחב :שדוחה תנדס

 הדובעל רובעל םיניינועמה םיליחתמל תדעוימ הנדסה .םוחנ קחצי תייחנהב

 .ץרמב 22 ,15 ,8 ,1 :םיכיראתה .40055 תחת

 לט לואש ר"ד זכרמ - 56-ל םיקירטו םיפיט תצובק +
 ,תספדמל םידוק תחילש ,םירלופס) "תומכח" הספדה תונכות - 4

 ,תוקבדמ ,הספדהל םיטסקט דומיע ,דחא ףדב םידומע המכ תספדה

 .("וכו תופטעמ
 לש תונוכת לע הצרי ,תויפרג תונכותל החמומ ,ץרפ המלש - 4

 .םהיניב רימהל דציכו םינוש םייפרג םיטמרופ

 ךשש ל 9
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 אשונ וניה 018-ה ,תלבוקמה העדל דוגינב

 הצמתמ ,שמתשמה תמרב .בכרומ אלו טושפ

 ןיא ,טירפתב ףסונ ףיעס סע תורכהב אשונה

 -יחה ךילהתמ שמתשמה תניחבמ הנוש אוה

 -ונה בשחנ המ סושמ .ליגרה הקבדההו ךות

 וב תוברו ךבוסמ אשונכ םיבר ידיב אש

 80722 ) סילימוזמיזו םיחנומ .תונבהה-יא

 01%[ ו ומכ 5

 015-22, כס, 01 60תוקסתסת< 5

 םיחנומ המכ דועו 6סת!גנתסז 001.5 66[

 -ימ הטעמב אשונה תא םיסכמ ,םילבלבמ

 המ ןיבהל ןיינועמש ימ לכ עיתרמה ,ירותס

 וז םירמאמ תרדס ירוחאמ ןויערה .וב הרוק

 לקהו טושפה ןפה תא גיצהל ,דחא דצמ ,וניה

 שמתשמ לכש הרוצב ,018-ב שומישה לש

 ,ינש דצמו ,עצבלו ןיבהל לכוי ינכט עקר אלל

 -הו םיחנומה לכ תא קמועל ריבסהלו חתפל

 ,ךילהתה ירוחאמ םירתתסמה םילימוזמיז

 ,םיבכרומ םיינכט םיחנומב שמתשהל ילבמ

 -ולח שמתשמ לכל תונבומה תוטושפ סילימב

 .תונ

 ונא .תונולחב שמתשמ התאש הניה החנהה

 -עמ תואמגודב הרדסה לכ ךרואל שמתשנ

 םיאצמנה סילכב קרו ךא תושמתשמה ,תויש

 בלש לגרותי אשונ לכ .תונולח תכרעמ לכב

 -ונ תואמגוד רפסמ ונתני ףסונב .בלש רחא

 סלוא ,תופסונ תונכותל סימעפל ונפיש ,תופס

 -מה תומוד תואמגודל ףסונב קר ויהי הלא

 -עמ לכב םיאצמנה םילכב קרו ךא תושמתש

 סתוא םירמאמה גוסמ ונניא הז .תונולח תכר

 -ואב וא הטימב ,אתוחינב אורקל רשפא

 ארוקהמ הפצמה ,ישעמ רמאמ הז .סובוט

 -מה לע המגוד לכו בלש לכ תוסנלו קודבל

 וקינזה ,םכלש בשחמה תא וליעפה זא .בשח
 .ךרדל אצנו תונולח תא

 -אמ 101.5 הז המ הניה תשקבתמה הלאשה

 096% םילימה תודמוע תוביתה ישאר ירח

 ירבעה ןמוגרתב וא 1.גתאנתַפ גת0 חוט86ותק

 ןוידה ינפל .ייסימצע לש העמטהו רושיק"

 -ומה ירוחאמ רתתסמ המ ריבסנ וב ,01/8-ב

 -יחה ןונגנמה תא קמועל ןיבהל ונילע ,םיחנ

 .תונולח תכרעמ לש ליגרה הקבדההו ךות

 :םיחנומ

 .הרסה ,הריזג ,ךותיח - ו

 .הקתעה - עץ

 .הליתש ,ףוריצ ,הקבדה - 6

 .סיריזג חול - 6

 ירוטסיה עקר

 סופד תיבב רובעל אצי םכמ והשימל םא

 םישמשמו ונצראב סיצופנה) ןשיה רודהמ

 סינוחריהו סינועובשה ,סינותיעה ברימ תא
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 קמועל
 הקבדהו ךותיחל אובונ :'א קלח

 מ"'עב גארי תרבח פ''ומ להנמ ,דג ריאמ

 אווסוס5ס1 1!חוט6זפו!ע לש השרומ ךירדמ

 -יכמ הבש הרוצהמ סלה לבקי אוה ,(%ראב

 רשאכ .ןותיעה ספדומ םהמ תופולגה תא סינ

 -מה תא השקבב יל זיזתיי רמואו אב ךרועה

 -עב רחא סוקמל ,וזה העדומה וא ,הזה רמא

 םיירפסמ וא ןיכס סע רוחב בשוי ,י'דומ

 ותוא סקממ , רמאמה תא ךתוח טושפ אוהו

 -מו ןוכנה םוקמבו סיאתמה דומעב שדחמ

 הארנ ונניאש) דחוימ הקבדה ריינ סע קיבד

 עגרל דע דומיעה ךילהת עצבתמ ךכ .(סוליצב

 רחאל .סלשומ דומעה יכ ךרועה טילחמ ובש

 המלצמב דומעה לכ סלוצמ ,דומעה תריגס

 הפולגה תא םיניכמ הז םוליצמו תדחוימ

 .הספדהל

 תא רומשל גאוד ,(להומ לכו) חתנמ לכש ומכ

 רוחבה סג ,ךתוח אוהש הממ תויראשה לכ

 הסיבכ קדהמ ןיעמ ול שיו ,תאז השוע ליינה

 -שמ דויצ לש תויונחב סינוקש הלאמ) לודג

 -אמ יעטק סתוא לכל ספתכ שמשמה ,(ידר

 דיתעב ,ילוא ,שמתשי םהב תועדומו סירמ

 קורוי ,ןיפוליחל ,וא דומעה ךרוע תארוה יפל

 ןייצל שי .ןויליגה תריגס רחאל חפל סתוא

 -לו ךותחל רוחבהמ םישקבמ אל םימעפלש

 ,םייוסמ עטק לפכשל אלא ,רמוח ריבעה

 רזוג הזכ הרקמב .רחא דומעב ,תפסונ םעפ

 -מו ותוא סלצמ ,םיאתמה עטקה תֶא רוחבה

 אוה רשאכ ,שדחה סוקמב סוליצה תא קיבד

 .ירוקמה רמוחה תא ןשיה סוקמהל ריזחמ

 סניה הקבדהו הקתעה ,הריזג לש םיחנומה

 האצוההו סופדה סלועמ םילואשה סיחנומ

 ,ךותיחה ןיכס הניה הריזגה .תינחלוש רואל

 הקבדהה ,םוליצה תנוכמ הניה הקתעהה

 דומעל סיריזגה תא הקיבדמה הוועשה הניה

 זחואה קדהמ ותוא וניה סיריזגה חול וליאו

 תכרעמ .םרותל סיניתממה םיעטקה לכ תא

 -מל הלקו הטושפ תויהל הדעונ תונולח

 הרוצב סישענ סירבדהש אוה ןויערה .שמתש

 איה תיסיסב החנה .תיביטיאוטניאו הלק

 עגרב ךכיפל ,םיבשחמב עקר ןיא שמתשמלש

 סוקממ רמוח ריבעהל דציכ הלאשל ועיגהש

 היהיש יומיד וא הרופטמ ושפיח ,םוקמל

 -מב עקר לכ ול ןיאש שמתשמל לקו רורב

 ונעה ליעל ראותמה סופדה ךילהת .םיבשח

 .לוכיעל לק יומיד

 הרופטמה יובימ

 ךילהתה .תואיצמל יומידה תא וישכע הפמנ

 -סמ ונחנא התוא ,עדימ תדיחי סיריבעמ וב

 ןסחמל סידבוע ונחנא וילעש ךמסמהמ ,סינמ

 -יחה ךילהת וניה ףסונ סוקמב שומיש ךרוצל

 -המ תקחמנ עדימה תסיפ הז ךילהתב .ךות

 -גה חולל תרבעומו תאצמנ איה וב סוקמ

 עדימ תדיחי םיקיתעמ וב ךילהתה .םיריז

 סידבוע ונחנא וילעש ךמסמה לא ןסחמהמ

 תסיפ הז ךילהתב .הקבדהה ךילהת וניה

 .סיריזגה חולמ תקחמנ הניא עדימה

 ךילהתה ןיב םייתוהמ םילדבה המכ סנשי
 ךילהתה ןיבל םיבשחמב עצבתמ אוהש יפכ
 ,תישאר .סופדה סלועב עצבתמ אוהש יפכ

 הלוכי תובעומה תוהמה ,סופדל דוגינב

 אל .ינורטקלא גוציי ול שיש רבד לכ תויהל

 ,םילילצ ,לוק סג אלא תונומתו ללמ קר

 .סירחא סיבר דועו ואדיוו ,היצמינא יטרס

 ,תיטמוטוא סוליצ תנוכמ וניה ןסחמה ,תינש
 סיריזגה חולמ קיבדמ התא סא סג ,וניהד

 קתוע לבקמ התא ,ךלש ךמסמה ךותל והשמ

 ראשנ ירוקמה קתועה וליאו עדימה לש דבלב

 המ .(תיטמוטוא השענ סוליצה) חולה לע

 עדימל ינסרה וניא הקבדהה ךילהתש רמואש
 ,םיצורש םימעפ המכ ותוא עצבל ןתינ אלא

 חולל רוקמה תא בוש סינכהל ךרטצנש ילבמ

 .סיריזגה

 -הל הלוכי הקתעהה ,סופדל דוגינב ,תישילש

 אל רמולכ ,רבד לכל רבד לכמ טעמכ תושע

 סג אלא ,ךמסמ ותואב דומעל דומעמ קר

 -וש וליפא תויהל סילוכיש ,סושייל סושיימ
 וזכ הרבעהל המגודכ .סתוהמב ןיטולחל סינ
 -הה תנכותמ לוק לש הרבעה תחקל ןתינ
 רבודמש קפס ןיא .ספדומ ךמסמ לא הטלק
 ונא תאז תורמלו תונוש תויוהמ יתש לע הפ
 .ןונגנמ ותואב סישמתשמ

 -בש ,אוה סופדה סלועמ ףסונ לדבה ,ףוסבלו
 וב דבלב תחא עדימ תדיחיל סוקמ שי בשחמ
 סוקמ סיריזגה חול לע ןיא רמולכ ,תינמז
 עדימ תסיפל קר אלא ,עדימ תוסיפ רפסמל



 תקרזנ תמדוקהו ,הרבעוהש הנורחאה ,תחא

 לש ןויכרא רומשל םיכרד םנמא סנשי .חפל

 הדובעב לבא ,(ךשמהב הארנש ומכ) םיכותיח

 סיקחומ הקתעהה וא ךותיחה ,תימוי-סוי

 םוקמב םימשו סיריזגה חולב היהש המ תא

 לש ופוסב לקמ הז רבד .שדחה עטקה תא הז

 לכ תא רוכזל ךירצ אלש ,שמתשמה לע רבד

 אלא ,םיריזגה חולל םעפ יא חלש אוהש המ

 ,בשחמה לע לקמ סג רבדה .ןורחאה תא קר

 לוכי םיריזגה חול ,ךשמהב הארנש ומכ יכ

 .ןורכז יבאשמ לש דואמ לודג ןללז תויהל

 תועבצא שמחב ליגרת

 ךרדב אצמנ הקבדההו ךותיחה אשונ לכ תא

 .הכירע טירפת תחת ללכ

 <1 רויא>

 :ליגרת

 4 קק1סגווסח ) י'םימושייה להנמיי לצא .1

 ייעבצה תשרבמיי סושייה תא חתפ (א/[ג תפס

 תגצימה ,יהשלכ הריצי שקשקו (?31ת10ג50)

 -קת לא) תוישיאה תויתונמואה ךיתויטנ תא

 .(ןמז ידמ רתוי הזל שיד

 סושייה תא חתפו סימושייה להנמל רוזח .2

 סםיטפשמ רפסמ דלקהו (\/חםוט) ייןלילמתיי

 .(ןיינעה ליבשב םתס) סייתריצי

 -מה ילכב שמתשהו עבצה תשרבמל רוזח 3

 רויצה לש אוהשלכ רוזא ןמסל ידכ םיירפס

 .(הריציה לכ תא םיבייח אל)

 רחב עבצה תשרבמב ייהכירעיי טירפתמ .4

 .י"יקתעהייב

 -לכ סוקמ וב רחבו ןלילמת סושייל רוזח .5

 .והש

 .ייקבדהיי רחב ןלילמתב ייהכירעיי טירפתמ .6

 ,וללה םידעצה לכ רחא רובעל סוקמה הז

 :רתוי הקימעמ הרוצב ,דחאל דחא

 :א בלש

 בלשב .ומיע דבוע התאו יא סושיי תחתפ

 -ייל ונממ עטק ריבעהל ןינועמ התא והשלכ

 ,ךילע .(יא םושייב רחא סוקמל וא) יב סוש

 -ועמ התא ותואש רוזאה תא ןמסל ,לכ סדוק

 סע הרירג ידי לע ללכ ךרדב) ריבעהל ןְיינ

 רבד סוש תעצב אל הז בלשל דע .(רבכעה

 לכ ןכש ,תכרעמה לש םיריזגה חולל רושקה

 סושיה סוחתב סניה הז בלשב תולועפה

 .דבלב ךלש

 :ב בלש

 עטקה לש הקתעה וא הריזג עצבמ התא

 שקבמ התאש עגרב .יא בלשב תנמיס ותוא

 סע רשקתמ ךלש סושייה ,הקתעה וא הריזג

 -ונמ ןושאר בלשב .תכרעמה לש סיריזגה חול
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 רחאל ,םדוק וב היהש המ לכמ חולה הק

 עטקה תא חולל חלוש ךלש סושייה ןכמ

 עטק תחילשל דעו הז עגרמ .תנמיס ותוא

 לכו סיריזגה חולב אצמנ דבלב הז עטק ,רחא

 .קחמנ סדוק םש היהש המ

 :ג בלש

 ריבעהל ןינועמ התאו יב סושי* תא תחתפ

 ןיפוליחל וא) םיריזגה חולב אצמנש תא וילא

 -נל ריבעהל ןינועמו יא סושייב ראשנ התא

 .(חולב אצמנש המ תא וכותב יהשלכ הדוק

 התא וילא סוקמה תא ןמסל ךילע לכ םדוק

 לע ללכ ךרדב) .עדימה תא ריבעהל ןינועמ

 אל הז בלשל דע .(רבכעה םע הציחל ידי

 לש םיריזגה חולל רושקה רבד סוש תעצב

 -תב סניה הז בלשב תולועפה לכ ,תכרעמה

 .דבלב ךלש סושייה סוח

 :ד בלש

 וב סושייה הז בלשב .הקבדה עצבמ התא

 לש םיריזגה חול סע רשקתמ אצמנ התא

 -מה לא עדימה תא ונממ קיתעמו תכרעמה

 ךילהת .אצמנ התא וב סושייב םיאתמה סוק

 ךכ ,ירוקמה רמוחב .עגופ וניא הקתעהה

 -ונ הקבדה דימ עצבל טלחהב לוכי התאש

 -מב סירחא תומוקמל רמוח ותוא לש תפס

 רמשיי רמוחה .הצרתש םימעפ המכ ךמס

 דע וא ,תונולחמ אצת רשא דע סיריזגה חולב

 -יש רבד) רחא רמוח לש הקבדה עצבת רשא

 -ל\ םיריזגהה חולמ םדוקה עדימה תא קוחמ

 -הה ןמזבו רחאמ .(שדחה רמוחב ותוא אלמ

 רמוחה ןכות תא וילא קיתעמ סושייה הקבד

 חתול ןכותש הז םע היעב סושייל ןיא ,חולבש

 ולש קתעהה תא ול שי ןכש ,ףלחתמ ךותיחה

 -גה חולבש רמוחב רתוי יולת וניא אוהו

 .סיריז

 לבב לדגמ

 הטונ התאש ךכ ,טושפ ךכ לכ הארנ ךילהתה

 תואיצמה לבא ,דבוע תמאב הז ךכש בושחל

 לבב לדגמ .ךכ לכ תילאידיא הנניאו הנוש

 יטנוולר וניאו ךיינתה ימימ רופיס קר ונניא
 סנשי םיבשחמב סג .תורבודמ תופשל קר

 ללמ שי .עדימ רומיש לש תונוש תורוצ

 עדימ וכותב ללוכה ,בכרומ ללמ שיו ,טושפ

 םילבוקמ סינקת 4 שי .תואה לדוגו ןפוגה לע
 .(םילבוקמ תוחפ 20-כ דועו) תונומת רומישל

 .לוק גוצייל םילבוקמ םינקת רפסמ סג שי

 יטרס גוצייל םינקת ללכ ונרכזה אל דועו

 בצמה .סםירבד המכ דועו ואדיו ,היצמינא

 הווהמו ינטשפ אוה ,ליעל יתגצהש ילאידיאה

 ונל ברע ימ יכ ,תואיצמה לש יניצר תוויע
 עדימה תא גוצייה תא ןיבמ ללכב יב סושייש

 זיא םושיי ול ןתנש

 טושפ יוסינ תועצמאב היעבה תא םיגדנ

 סעפה ,סדוקה ליגרתה לע הרזח סצעב יהוז)

 :(ןלילמתה סוקמב ייתומישרה סקנפיי לע

 סושייה תא חתפ סימושייה להנמ לצא .1

 הריצי שקשקו (291ח5תפת) עבצה תשרבמ

 תויתונמואה ךיתויטנ תא תגצימה יהשלכ

 .(ןמז ידמ רתוי הזל שידקת לא) תוישיאה

 םושייה תא חתפו סימושייה להנמל רוזח .2

 רפסמ דלקהו (אסו6736) "תומישר סקנפיי

 .(ןיינעה ליבשב םתס) םייתריצי םיטפשמ

 -מה ילכב שמתשהו עבצה תשרבמל רוזח .3

 רויצה לש אוהשלכ רוזא ןמסל ידכ םיירפס

 .(הריציה לכ תא סיבייח אל)

 רחב עבצה תשרבמב ייהכירעיי טירפתמ .4

 .ייקתעהיי

 וב רחבו תומישר סקנפ סושייל רוזח .5

 .והשלכ סוקמ

 רחב תומישרה סקנפב ייהכירעיי טירפתמ .6

 ".קבדהיי

 וו

 יאו רופא ועבצ ייקבדהיי לש עטקה !העתפה
 !הקבדה עצבל רשפא

 ונניא תומישרה סקנפ ,טושפ רבסהה !המל

 לבגומ אוה תונומתב לפטלו אורקל עדוי

 -וי עבצה תשרבמ ,תאז תמועל .דבלב ללמל

 תשמתשה סא סג .תונומת קר רצייל תעד

 ,בתכנ אוהש רחאל ,ללמב עבצה תשרבמב

 -תל ךפוהו ולש ללמה תונוכת תא דבאמ אוה

 -גה חולב רמוח שיש קפס ןיא .דבלב הנומ

 תורמל לבא ,(קתעה תעציב 4 דעצב) סיריז

 רופא אוה תומישרה סקנפב קתעהה תאז

 אלש רמואש המ ,חולב סולכ ןיא וליאכ

 .הפוצמכ םידבוע הקבדהו ךותיח דימת

 ירחסמ סושיי הנובו חתפמש ימ לכש רורב

 -לו טמרופ לכ בותכל עדי אוהש ןינועמ היהי

 ןת שופיח
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 שמתשמה תעיחבמ זא יכ ,טמרופ לכ ארק

 ונייצש תילאידיאה הנומתהו קלח דבוע לכה

 לש םיגוצ* ידמ רתוי שי לבא .תדבוע ליעל

 -תב לבוקמה ןורתפה !סישוע המ זא ,עדימ

 חולל בתוכ סושיי לכש אוה הנכותה תישע

 -ופנ םיגוציי המכב עדימה ותוא תא סיריזגה

 חולמ אורקל עדוי סושיי לכ ,ליבקמב .םיא

 -יס שי זאו םיצופנ םיגוציי רפסמב םסיריזגה

 תחא אצמת תוניבמוקה לכ ןיבש בוט יוכ

 חיטבמ הז ןיא לבא .הלועפ ףתשל תרשפאמש

 יוסינב וניזארש ומב) דובעי ליגרתה דימתש

 .(סדוקה

 תבאוכ תוביקש

 -מל ףוקש הזה ךילהתה לכש שיגדהל בושח

 אוהש ןמזבש ךכל עדומ אל אוה .שמתש

 -יי םיריזגה חולל סימשרנ ,ייקתעהיי עצבמ

 בשחמה לבא .עדימ ותוא לש סינוש םיגוצ

 -כז ספות גוציי לכ .באוכ ןפואב הזל עדומ

 תא סצמצל תוקינכט ןנשיש תורמלו ןור

 סושיי ןיידע ,םיגוצייה לכ םיספותש חטשה

 סיגוצייב ןורכזה תא סותסל לוכי בכרומ

 שוחת ,שמתשמכ ,התא .עדימ ותוא לש םיבר

 ןטקת תכרעמב ישפוחה ןורכזה תומכשכ ךכב

 אוהש רכוז ימ) תעדה לע לבקתמ רבסה אלל

 ,בוט .(!תבכרומ הנומתל קתעה ןכ ינפל השע

 .המל עדוי התא וישכע תוחפל

 ןיידע יכ שיגדהל שי קפס ריסהל תנמ לע

 דחא רבד סיריזגה חולב שי דימתש ,ןורקעה

 אצמנ ,שמתשמה תניחבמ .ןוכנ וניה ,דבלב

 תנמ לע ,םינוש םיגוצייב דחא רבד קר סש

 -ושה סימושייה ןיב הליעי תרושקת רשפאל

 ףוקש וניה סינושה םיגוצייה ןיינע סלוא .סינ

 .תנכתמה לש ייימינפ ןינעיי הוהמו שמ תשמל

 .יידחא רבדיי קר סש שי שמתשמה תניחבמ

 תא רתופ 01.5 ,הרדסה ךשמהב הארנש ומכ

 הברה הרוצב (תויעב רפסמ דועו) וזה היעבה

 01/8 סע דבועה סושייש יוכיסה .המכח רתו*

 ףאוש וה סיגוצייב המאתה יא ללגב לשכיי

 לש ופוסב אוהש ךכל הביסה םג וז .ספאל

 -הו ךותיחה רשאמ שמתשמל חונ רתוי רבד

 .םיליגרה הקבדה

 הריקחל םילכ

 רקוחה שמתשמ המשל היואר הריקח לכב

 המ בוט רתוי תוארל תנמ לע סינוש םילכב

 פוקסורקימב םישמתשמה הלאכ שי .הרוק

 יולת ,פףוקסלטב םישמתשמה הלאכ שיו

 ילכ שי ונלש אשונל .תוארל םיצור המ

 חול רקחל דחוימב הנבנש ,הקידבו הריקח

 ייחולה תגוצתיי ארקנ הזה ילכה .סיריזגה
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 ,תוינכתה להנמ לצא ,א!גגת תצובקב אצמת

 םירבד רפסמ דמלנו עצבנ הזה ילכה תרזעבו

 .םיניינעמ

 לכתסנו חולה גוצת סושייה תא ליעפנ סא

 ולש סיטירפתב ןייענ ,ןינעמ רתויש המו - וב

 :סינינעמ םירבד רפסמ דימ הלגנ -

 דימ ,סיריזגה חולב והשמ שי סא ,לכ םדוק

 ךכ ,חולה תגוצת לש ןולחב ותוא הארנ

 .אוה ןכ ומשכ םושייהש

 תדוקפ אצמת ולש הכירעה טירפתב ,תינש

 ךודה ,םדוקמ רבסוה רבכש ומכ .ייקחמיי

 איה ,םיריזגה חול ןכות תא קוחמל הליגרה

 המ סוקמב שדח עטק תסנכה תועצמאב

 ,חולה תגוצת סושייב שומיש .וכותב שיש

 ,םיריזגה חול ןוקירל תיביטנרטלא ךרד וניה

 טירפתב קחמ תדוקפב שומיש ידי לע תאזו

 סיבצמב רקיעב !בוט הז המ ליבשב .הכירע

 חיוורהל סינינועמ ונא זאש ,ןורכזב רסוח לש

 סופתה חטשה רורחש .ןורכזב יונפ טייב לכ

 (סינושה ויגוציי לע) ךותיחה ןכות ידי לע

 .יונפ ןורכז ונל ףיסוהל לוכי

 <2 רויא>

 חולה תגוצת לש ייצבוקיי טירפתב ,תישילש

 תלוכיה לע זמרמ רבדה .יירומשייו ייחתפיי שי

 -וקב סירזגה חול לש ןכותה תא רמשל ונלש

 -גה חול ןכות תא אלמל ,ןיפוליחל וא ,ץב

 תודוקפב שמתשהל סוקמב ,ץבוקמ םיריז

 וז הנוכתב שומיש .לבוקמכ רוזג וא קתעה

 ןויכרא תונבל ונל רשפאמ חולה תגוצת לש

 סג ,םירחא סירבדו תונומת ,םיכותיח לש

 סושייה תא ךכ םשל ליעפהל ךרטצנש ילבמ

 -רב ללכ וניאש ילואש) רוקמב סתוא רצייש

 בוקה לוכי ולש הריקחה ךלהמב .(ונתוש

 ונל תתל יירומשיי תדוקפ תועצאב רצונה

 -גה חול לעש עדימה ספת חטש המכ גשומ

 ללכ ךרדב) ןורכזב (סינושה ויגוצי לע) םיריז

 .(לדוג ותוא

 <3 רויאל

 תא אלמל רתוי חונ ללכ ךרדב יכ ןייצל שי

 ,תירוקמה הנכותה תועצמאב סיריזגה חול

 הכירע בוק
 ונל היה המ זא
*% 
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 טסקט

 ךא ,רוזגו קתעה תודוקפב שומיש ידכ ךות

 .תורחא םיכרד םג ונל שיש תעדל בוט

 -רל לכונ הגוצתה טירפת תועצמאב ,תיעיבר

 סיגוצייה לע ,ליעל יתרפיסש המ לכ יכ תוא

 תמאב ,םיריזגה חולב עדימה לש םינושה

 ןלילמתה ךותמ ללמ חקלנ המגודב .ןוכנ

 ,דבלב ללמב רבודמש תורמלש םיאור ונאו

 -יל השולשב עדימה תא סיריזגה חול רמוש

 ימינפ הנבמו ,05א1 ללמ ,ללמ ,םינוש םיגוצ

 .ןלילמתה לש

 <4 רויא>

 רזוח לוגרית

 סעפה ,ןושארה ליגרתה תא שדחמ עצב

 תמקוממ ילואו) החותפ חולה תגוצת רשאכ

 הפצו ,(תרתסומ היהת אלש ךכ ךסמה תניפב

 -תה לש בלשו בלש לכב םש שחרתמש המב

 טירפת תועצמאב ןחבו בלש לכב רוצע .ליגר

 -נה עדימה לש תונושה תורוצה תא הגוצתה

 .סיריזגה חולב אצמ

 הארנש תורמל .רמאמה לש יא קלח ןאכ דע

 הזש לככ ,01.8 לע ללכב ונרבד אלש וליאכ

 ךירצ התאש המ לכ (טעמכ) הז ,עיתפמ עמשנ

 יפכ ,יכ 00 שמתשהל תנמ לע תעדל

 תניחבמ ךילהתה ,רמאמה תלחתהב יתנייצש

 ימוי-סוי טושפ ךילהת ותוא וניה שמתשמה

 ןויליגב רמאמה ךשמה .הקבדהו ךותיח לש

 .ק6 א/40471א8₪ לש אבה

 צת

 ...םשב הרימש

 תולה תהוצת <

 סא טסקט



 טידה לע ישפוח
 םילופכ םיצבקמ קפידה יוקינ :שדוחה תנכות

 מייעב םיבשחמ-סוקופ תאצוה ידי לע שגומ

 הברה ןמזה סע םירבטצמ חישק קסיד לכב

 סה .סרתאל השק ךל היהיש םילופכ סיצבק

 .תלעות לכ אלל קסידב רקי סוקמ סיספות

 ןודנ ינדי ןפואב םתוא שפחל ןויסינ לכ
 -יי הנכות אוה ןורתפה ןכל ,ןולשיכל שארמ

 -סמ ,סלוא .םילופכ סיצבק שופיחל תידוע

 -תפ דימת תנתונ הניא וזכ הנכות םגש רבת

 יתשמ תאזו םילופכ םיצבק רותיאל סלש ןור

 :תוביס

 ,ההז סש לעב חרכהב וניא לופכ \בוק .1

 סיצבק ינש קסידב תויהל סילוכי רמולכ

 .סינוש תומש ילעב ךא ,םתלוכתב סיהז

 תויהל םילוכי םיהז תומש ילעב סיצבק 2

 סיהז תומש רותיא רמולכ ,םתלוכתב סינוש

 םתרדגה ךרוצל קיפסמ יאנת הווהמ ונא

 .םילופככ

0 
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 םע קוידב דדומתהל הדעונ 2:1. הנכותה

 הלש תוקזחה רותיאה תויצפוא .ולא תויעב

 -ופכ סיצבק רותיא לש היעב לכל הנעמ ונתי

 רשא תא הב אוצמל לכוי שמתשמ לכ .םיל

 הדובע תרשפאמ הנכותה יכ ,וב ליגר אוה

 -פה תרושב הרישי הדלקה סגו םיטירפתב

 .סוד לש הדוק

 תדדומתמ דציכ שיחמנ תואמגוד המכ תרזעב

 סילופכה סיצבקה רותיא תייעב םע פתע

 :קסידב

 הגיצמ םירטמרפ סוש אלל הנכותה תצרה .1

 תא רידגהל ןתינ ונממש ,םיטירפתה ךסמ תא

 -אר תומשרתה ךרוצל .שופיחה תויצפוא לכ
 תטה>ם6קןת 508ת טירפתב רחבנ ,תינוש

 ןמו ₪טח ישארה טירפתב רוחבל הנווכה)

 (86קוח 508ת-ב רחבנ חתפייש ללגנה טירפתה

 םיצבק תומש שפחל ידכ הנכותה תא ץירנו

 תומש הלגת הנכותה .קסידה לכב סילופכ

 םיצבקהש הלאכ סג סכותבו סיבה םילופכ

 ונשמתשהש ינפמ תאזו םילופכ םניא סמצע

 תייצפוא לש רתויב הבחרה לדחמה תרירבב

 גצות סםילופכה םיצבקה תמישר .שופיחה

 -הב יוכו תויעיבר ,תושלשב וא) תוגוזב ךסמל

 רדס יפלו (םילופכה תומשה רפסמל סאת

 -הל ךילע היהי ןאכ .םהיתומש לש תיבפלאה

 -לו סנמסל לכות .םהב תושעל המ טילח

 וא סהב תופצל סג לכות ךא ,תידיימ סקחומ

 הארתש יפכ רתוי תוידוסי תואוושה עצבל

 .ךשמהב

 -הש שקבנ ,לשמל .שופיחה תא התע ליבגנ .2

 סש יכ ,ביכרא יצבוק ךותב שפחת אל הנכות

 ומכ) םילופכ תומש הברה הלגמ איה

 ךווא םיביכראב שופיחהו (יוכו אתא

 טירפתב רחב) ךכ סשל .בו ןמז

 -מה תרירב תא לטבנו 561טק> 1זסחנע6ט 685

 .סיביכרא ךותב השפיחש לדח
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 -גה תועצמאב שופיחה תא ליבגהל םג לכונ

 קסידב סנשי סא ,לשמל .הללכה יוות תרד

 ,1אד .תמויסה ילעב סילילמת דוביע יצבוק

 -כה םיצבקה תא רתאי שופיחש שקבל לכונ

 .וז תמויס סע קר סילופ

 -חה שופיחה תויצפואל םיעיגמ ונא התע .3

 סיחוטב תויהל לכונ ןתרזעבש רתוי תוקז

 הז ךרוצל .םילופכ ןכא וניליגש םיצבקהש

 ידי-לע םילופכ םיצבק רתאל הנכותהמ שקבנ

 סיצבקה לכ לש 686-ה לש הריהמ הקידב

 -ידב . (50(טק>503ת 4188(734>1006) ןנוכב

 תלוכת תא הוושמו רתויב הריהמ איה וז הק

 תרשפאמ איה .טיב 32 לש 086 -ב סיצבקה

 דחא לש המרב םילופכ סיצבק יוהיזב תועט

 סילופכה סיצבקה וגצוי ךסמה לע .ןוילימל

 -ווב ךסמב הייפצב .םיתבב סלדוג רדס יפל

 -ונ םיבר םיהז םיצבקש תוארל ועתפות יאד

 סא טילחהל השק היהיו סינוש תומש םיאש

 .אל וא הלאה סילופכה םיצבקה תא קוחמל

 ןפואב סיהז סיצבקה ןכא סא טילחהל ידכ

 רתוי הקימעמ האוושה עצבל לכונ ,טלחומ

 תא ןמסנ הליחת .8ת81₪ טירפתה תרזעב

 א(גזא תועצמאב האוושהל ןושארה ץבוקה

 -תה ןמ רחבנו ינשה ץבוקל רובענ ןכמ רחאלו

 לע .םות 6080/70 6007886 -ב טירפ

 וא םיהז סיצבקה סא העדוה גצות ךסמה

 .אל

 פ0ה8ְ 58
6 : 21260%48 
9 : 55[ 

 2טקז1165 : 3
 עוגעפַט+65 : 4

 508ְו 6

5 - ₪805 7116 
 01105 12 = 1-=--- א

]0% -7--- 2 0105 

 יי
 יי
 ו

 ה-החה 0%

\(\;: 

 :\\ת001\

%: .6016 
 60 וז. :\\100ך\

 5 ל
001% 605 

 6081801 .םא5 ----- 6:10
 <7?ָאַטָט> <?אפה> <1ם₪6> <2ה0> <11++)

 .סנכותב תופצל וא קוחמל ,תיראנ'ב םתושהל ,םיצבק ןמסל תוורשפאה תאו סילופכה סיצבקה תא גיצמ םזז, לש ךסמה
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 לש תטלחומ האוושה שארמ עצבל לכונ 4

 .פ0(טק>503ת היצפואב רחבנ סא סיצבקה

 ךורא ןמז תכשמנ וז הקידב \[006> 85

 תטלחומ תונימאב האדוומ איה סלוא ,רתוי

 .םילופכ ןכא ואצמנש םיצבקהש

 -ונ היעב ןורתפב ונתרזעל האב הנכותה .5

 -וחה תונכותה ישמתשמ לכל תרכומה תפס

 :תוישפ

 .הנכות התוא לש תונושה תואסרגה תייעב

 הנכותה לש ביכראה סש לש ותליחת ,עודיכ

 ופוסו תונושה תואסרגב ללכ ךרדב ההז

 ,המגודל .הסריגה רפסמב ןייפואמו הנוש

 לש תואסרג יתש תונסחואמ קסידבש חיננ

 תנכות | .1151 78-ו 115190 :1ג%-  תנכות

 וז תוליפכ וליפא תולגל תלגוסמ שופיחה

 ךרוצל .הלוכתב אלו סשב תוליפכ הנניאש

 -בק שופיחל הקזחה היצפואה תא ליעפנ הז

 םיהז םינושאר םיוות 11 דע 1 ילעב םיצ

 ( 56!טק>503ת(066 טירפתב רחבנ) סשב

 הלגנ ליינה המגודבש תוליפכה תא ,המגודל.

 סיוות 4 ילעב םיצבק שפחל שקבנ רשאכ

 קסידה לע ישפוח

 -שה ינש תא גיצת האצותה .סיהז סינושאר

 \בוקה תא קוחמל רחבנו ךסמה לע תומ

 -גה תא וז הטישב תולגל ידכ .רתוי ןשיה

 -צנ ,קסידב תונכותה לכ לש תונשיה תואסר

 -עפ 8 וזה שופיחה תייצפוא תא ץירהל ךרט

 סיוות לש הנוש רפסמ םע סעפ לכ ,םימ

 תדרלו 8-מ ליחתהל ץלמומ) םיהז סינושאר

 הזיאב תעדל סילוכי ונניא יכ (1-ל הגרדהב

 .\בוקה לש ומשב הסריגה רפסמ אצמנ סוקמ

 ךל חטבומ עצוממ שמתשמ התא סא סוכיסל

 חטש לש םיבוט סיתב-הגמ המכ ךוסחתש

 200 לש ליגו קסידב .קסידב זבזובמ

 -בק לש םיתב-הגמ 10-כ ואצמנ םיתב-הגמ

 תחת םיהז תומשב ורתתסהש םילופכ םיצ

 -גב וא ,סינוש תומשב וא ,תונוש תוירפס

 -ועמ תוישפוח תונכות לש תונשי תואסר

 .תונכד

 :(10 - 1 לש סלוסב) גוריד תכרעה

 ,10 - תוישומיש ,8 - תויתודידי ,9 - הנקתה

 .8 - דועית ,10 - תויצפוא יוביר

 תונכות ינסחמב הגשהל תנתינ שדוחה תנכות

 .םיבשחמ סוקופ תאצוהבו 885-ב תישפוח

 הצש השק תירבע

 לש תינושל-ברה הסריגה לש רואל התאצ

 חתונימה סוחתב הכפהמל האיבה 3.1 תונולח

 וכז ףוס ףוס .ישיאה בשחמה יחנומל ירבעה

 ןולימ תוארל ראב ישיאה בשחמה ילשמ תשמ

 סויכ הצופנה הנכות ךותב ירבע םיחנומ

 .ישיא בשחמ לכב טעמכ

 חנזומ ,ישיאה בשחמה ימי תישאר זאמ

 ישיאה בשחמה יחנומ לש יינושלה .חונימה

 -וכש ימ לכש איה האצותהו ןיטולחל טעמכ

 -בל לוכי ,הנכות חתפמ וא רפס/רמאמ בת

 -ומ ץומיא ,תילגנאה הפשב שומיש ןיב רוח

 וא ,יעוצקמה ייגנלסייב םילבוקמה םיחנ

 הלא תונורתפ .ולשמ תושדח םילמ תאצמה

 .תטלחומ היסומלרדנאו לובלב קר סיאיבמ

 העיצמש םיחנומה :םיצורית דוע ןיא התעמ

 ישומיש ןולימל הלחתה ווהי 3.1 תונולח

 תתפמו בתוכ לכש ישיאה בשחמה יחנומל

 .וב שמתשהל לכוי הנכות

 ירבע-ילגנא/ילגנא-ירבע ןולימ
 3.1 תונולח יחנומל

 סינש הזמ לפטמ ילארשיה םינקתה ןוכמ

 תחת ,םיבשחמה סוחת חונימב תוכווא

 -וי דבלב םיטעמש ךכ ,תוידוס לש הטעמ

 תא םשייל םילוכיו ךרובמה ולעופ לע םיעד

 בשחמה יחנומ לש םוסרפה .ולש םיחנומה

 -שי ןקתל סקדניאיי ארקנ םינקתה ןוכמ לש

 ןתינו ייירבע-ילגנא/ילגנא-ירבע 1080 ילאר
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 -שמ ימד חייש 5 + חייש 55-ב ותוא שוכרל

 ילט ,ילארשיה םינקתה ןוכמל היינפ יייע ,חול

 א"ת 42 ןונבל םייח 'יחר ,2
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 העושי איבמ סינקתה ןוכמ לש סוסרפ ותוא

 סיישיאה םיבשחמה ישמתשמל דבלב תיקלח

 נפל בתכיהל לחה אוה תישאר .םיינרדומה

 .סינשוימ ויכרעמ םיבר ןכלו תובר סינש

 -ונ ןוגכ ,םיינרדומה םיגשומהמ םיבר ,תינש

 שי ,תישילש .וב ולפוט סרט ,3.1 תונולח יאש

 תולבוקמ ןניאש תובר תוירבע םילמ וב

 -ימ ותויהב ,תאז תורמל .םישמתשמה ברקב

 -ומ הברה וב אוצמל ןתינ ידוסיו ףיקמ ןול

 ימ לכל \למומ אוהו סיבוטו םיישומיש סיחנ

 .הנכות חותיפבו הביתכב קסועש

 תירבעה תרהט לע

 השדחה תינושל-ברה הסריגב 3.1 תונולח

 -הו היכסמ לכש הנושאר הצופנ הנכות איה

 .תירבעה תרהוט לע סלוכ ,הב היונבה הרזע

 -הש בשחמ יחנומ סםתואש קפס לכ ןיא

 3.1 תונולח לש ירבעה םוגרתל סהב ושמתש

 לכ ורשייתי ויפלש ןקתל ןמזה תוברב וכפהיי

 -מה תונותיעב ,תורפסב תירבעה יבתוכ

 .תורחא תוירבע תונכותבו תיעוצק

 -ימ אוה 3.1 תונולח-ב סיפיה םירבדה דחא

 -הל ןתינ .םהיתורדגה לע תונולח יחנומ ןול

 ,"הרזעיי לע הציחל תועצמאב ךסמ לע וגיצ

 ךסמה לע .ייןולימיי לעו ייןכותיי לע ךכ-רחא

 סירדוסמ סהשכ תירבעב ןולימה יכרע וגצוי

 סיכרעה דחא לע הציחל .יתיבפלא רדסב

 ךרעה לש הרדגהה גצות הבו הבית חתפת

 -מה ילגנאה ןולימה תא לבקל ידכ .שקובמה

 -אב שמתשמ קשמימ םע דובעל שי ליבק

 רדגה ,הרקבה חולל סנכיה הז ךרוצל .תילגנ

 ןולימל רובע ךכ רחאו ילגנא שמתשמ קשמימ

 .המוד ןפואב

 וחכש דחא רבד ךא ,הפיו בוט לכה ןאכ דע

 -ימ ורצי אל סה :טפוסורקימ לש םימגרתמה

 סםיקיתו םישמתשמל רשפאיש ילגנא-ירבע ןול

 -מה סיילגנאה סיחנומה תא ןיבהל הנכותב

 דצב ,ןכל .הכ דע סהב םיליגר ויהש םיליבק

 -פה ,ירבעה ןולימה ןמ הנושארה תולעפתהה

 תא לבקל םילוכי ונניאש הדבועה ונל העיר

 םהמ ,המגודל .הליבקמה תילגנאה הלימה

 ,רהוז ,השילג ,ריזג :לש םיילגנאה םיכרעה

 ,םיטקייבוא תעבטה ,למס ,םעמועמ ,חול

 וניוושה ,היעבה לע רבגתהל ידכ .דועו ךויש

 -יו ,ילגנאהו ירבעה ,םידרפנה םינולימה תא

 -רג יתשב תאזב ףרוצמה ,ףתושמ ןולימ ונרצ

 -ימ .ירבע-ילגנאו ילגנא-ירבע :תוניוממ תואס

 לכל ישומיש רזע ילכ תויהל יושע הזכ ןול

 הנכות חתפמ וא בתוכ ,ארוק ,שמתשמ

 .תונולח-ב

 :תורעה

 קר וחקלנ תילגנאבו תירבעב םיכרעה לכ .1

 אוהש יפכ ,3.1 תונולח לש ןולימה ךותמ

 .סיכרע ונערג אלו ונפסוה אל .ךסמה לע גצומ

 ורחבנש סיירבעה םיכרעה תיברמ ,תיללכ .2

 ברקב םילבוקמ ,3.1 תונולח ימגרתמ יייע

 לכ ונל התייה אל ןכלו תונולח ישמתשמ

 .הדובעב דיימ סמשיילו סתוא לבקל היעב

 ,םימיאתמ יתלב ונל וארנ םיכרע המכ ,םלוא

 ןולימל ונסנכהו םילבוקמ יתלב וא םייוגש

 -פמ לש סתסריג תא םיירגוסבו) ונתעצה תא

 .(3.1 תונולח יחת

 ךרועה תרעה .3

 סיחונימ רפסמ סילבוקמ 26 146 471א₪-ב

 -ימ יייע םיעצומה הלאמ םינושה םיירבע

 ,המגודל .רבחמה עיצמש הלאמ סגו טפוסורק

 :סגרתל סיפידעמ ונא

 096% - םצע

 קסח - רעש

 סןוקטסגז₪ - סיריזג חול

 טט[[6ז - <צוח

 6תטסז - רביירד

 1ס0ח - תימלצ

 61000 - ךירדמ

 טזסשפ6 - ףודפיד

 לגז - לגרס

 זס - הקסיפ תשקב וק

 ,הז אשונב םתעד תא וניארוקמ עומשל חמשנ



 ילגנא-ירבע ןולימ

 סט66 טקייבוא
 סחחפ6660 60]05 (עבטומ) עמטומ טקייבוא

 1ותא66 סט(60 רשוקמ טקייבוא

 5/8110 0060( 0טס טקייבוא

 תוקח חו6חוסזע 3ז6ג הובג ןורכיז רוזיא

 גת(סחת3ג(ןסח 8168 עדימ רוזיא

 ןטחוותסצו!ע (רהוז) תוריהב

 010056 הריחב

 גחתס(ג(1גסת תורעה רואיב

 תט6 ןווג

 1סח[ ןפוג

 קחתזסז [סח(5 תספדמ ינפוג

 50ז66ח [0ח15 ךסמ ינפוג

 ק1סווטז [סח(5 ןילוות ינפוג

 ךתנ61ץק6 [סחו5 - 1חנ61ץק6 ?נפוג

 60שת10463016 [סח(5 (סינועט) םינעטנ סינפוג

 סטוסט( ריזג

 501011 הלילג

 שזגק השילג
 672 הרירג

 5/5168 65% תכרעמ קסיד

 חוגאוווול לדגה

 6סחוחוטח163/1005 56/ות85 תרושקת תורדגה

 סותגזע 116 !זגח0(5ז יראניב בוק תרבעה

 16[ ₪116 וזגתפ(6ז טסקט \בוק תרבעה

 160006 הנטקה

 סאקת6 הבחרה

 660106 ססח(6ח!גסת סינקתה תושגנתה

 ססחוקסטת6 06906 בכרומ ןקתה

 ותוק|6 66צ106 טושפ ןקתה

 תופטתוס/ ןורכיז

 6סחתו!גסת4] תוטחוסזע (ליגר) יסיסב ןורכיז
 שוחטג] תוטחוס ילאוטריו ןורכיז

 שוחטה] קתתוסז ילאוטריו תספדמ ןורכיז
 תוסס

 סאק8ח606 חוסחוס - 15 ןורכיז

 68160066 חוסחוסזק - 815 ןורכיז

 קגסאג6 הליבח
 ישותנסש ןולח

 ּגקק]גס3!וסח ואות6סש םסושיי ןולח
 400טחו6ח[ ושוחשסש ךמסמ ןולח

 116010 וצנתשסא תוירפס ןולח
 םזסטק ואותשסש< הצובק ןולח

 301011 3חסש הלילג \ח
 ש/41[קגק6סז טפט

 16א| סח! דבלב טסקט

 גתוקסה אובי
 8קק1108(ו00ת סושיל

 ]וסת גקק]10גו00ת חוקל סושיל
 תנ50!1ת50ת גקק11031ג00ח אלמ ךסמ סושיל

 36שסז 8קק110נס0ה תרש סושיל

 קס האיצל
 ₪16 תרתוכ

 תס966ז הנוילע תרתוכ
 !ססוטז הנותחת תרתוכ

 קסידה לע ישפוח

 6013056 ףנע ץוויכ

 1/0 303555 טלפ/טלק תבותכ

 ס]וקטסגז6 חול

 010% הציחל

 4סטט]6 01108 הלופכ הציחל

 סקונסח פטווסח תויורשפא ןצחל
 46/31! טטווסח לדחמ תרירב ןצחל

 זוגאוחוו?6 פט[זסח לדגה ןצחל

 זוותותוו?6 פט1וסח רעזמ ןצחל
 ססחותוגת6 טטו(סח הדוקפ ןצחל

 16/1616 פטו(סת רזחש ןצחל

 טט[(6ז רגאמ

 50101| פט[!6ז הלילג רגאמ

 \6908ז6 פט/!6ז םישקמה חול רגאמ

 קחח(טז פט[(0ז לדחמ תרירב תספדמ

 1008] קחתוטז תימוקמ תספדמ

 ת6ג00ז גת/סחח3גונסח הנוילע תרתוכ עדימ
 תווחותונ26 רועזמ

 זחו66וטחו ס0ח(ז0] הידמ תרקב קשממ

 1תו61806 - (א101)

 660106 0םטסז ןקתה להנמ

 קחתו6ז 8תטשז תספדמ להנמ

 00טחו6ח[ ךמסמ

 (גזק6| 600סטחושח| דעל ךמסמ

 5סטזס6 000טחו6ח| רוקמ ךמסמ

 , 6וחוחוט6 סעמועמ

 אוזפ] 56וטק - 1101 ךרעמ

 \6עחוגק םידילק תפמ
 קגוסחת חוגק םילילצ תפמ
 קסותוסז עיבצמ

 3תסהשצו א6ץ רוציק שקמ

 8חסש 665 םיציחה ישקמ

 סחשנזסחתו6ח| הדובעה תביבס לש הנתשמ
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 וסקוס אשונ

 60[0ז יוקינ

 !וחופסט| ןמז רחאל קותינ

 וחפ6חגסח קסות| הסינכ תדוקנ

 קגוג ביתנ

 01056 הריגס

 6א(6ח!וסח תמויס

 86160( הריחב/ןומיס

 ןסש 16%6] תיסיסב המר רזייסיטניס

 וז

 6א16ח060 [6%6] תבחרומ המר רזייסיטניס

 וז

 גטסח למס

 666 גססח ןנוכ למס

 קזסקזגתו 116תו גססח סושיי טירפ למס

 םזסטק גססת הצובק למס
 600טחוסת[ ₪6 גססח ךמסמ בוק למס

 56160/10ח סטמטסז הריחב ןמס

 01600 הירפס

 סטח6ת( 016000 תיחכונ הירפס

 !גזק6| 01ז0(60 דעי תיירפס

 פסטזס6 01ז0(60 רוקמ תיירפס

 פזסש56 ןולע

 סזגתסה ףנע

 411600 (₪6 תוירפס ץע

 1סח| 561 ןפוג תכרע

 00]סז 500606 עבצ תכרע

 קוא6| לסקיפ

 ףטוסא [סחח4| (רלהמ לוחתא) ריהמ טומריפ

 50ז01] פגז הלילג ספ
 3ק1ו| פגז לוציפ ספ

 50116 ליעפ

 ותקטו/סטוקטו 361גצַווע טלפ/טלק תוליעפ

 ס0סחוחוגח0 הדוקפ

 !1חו6 51106 ןמז תסורפ

 קזספזגחו 16 סושיי טירפ

 סקסשח החיתפ

 תסח50116 00סז אלמ אל עבצ

 ישגזחותק 0692 הרהְזא ףוצפצ

 םזסטק הצובק

 סחס8ק5ט18166 קס50(5חק1 ₪116 ₪75 יצבוק

 1 בוק

 3שגק ₪16 הפלחה ץבוק

 ו6א| ₪6 טסקט ץבוק

 קזסקחגחו 16 םושיי ץבוק

 קזספזגחו סושייה לש עדימ ץבוק

 1ה[סחה3!גסה 1116 (ק1" )

 4ססטתוסח| ₪6 ךמסמ ףבוק

 6סח|ז0] 60065 הרקב ידוק

 גתו6חקו ז6ףט65| 1ות6 הקיספ תשקב ידוק

 (1א0)
 יי סיטקייבוא (תעבטה) תעמטהו רושיק

 1ותאוחק 400 6ח\060וחק

 ןטחופ הציפק

 33(טזג!וסח היוור

 30166ח 0!6חו6ח(5 סמ יביכר

 185% 115[ תומישמ תמישר

 66%%ו0ק הדובע ןחלוש

 1ח06א פגז חתפמ תרוש

 5/4105 פגז בצמ תרוש

 חו6תט גז טירפת תרוש

 855001406 ךויש

 [16תַגחו6 \בוק סש

 465010 קגוו6שחו הדובע ןחלוש תינבת

 /11608:0 6039ז6(40ז (לללכ) הללכה ות

 סוסה קזסקחגחו הווצא תינכות

 ףטסט6 רות

 ת6אופ|6 טסא השימג הבית

 50101| פסא הלילג תבית

 61308 ססא חיש-וד תבית

 ו6א| פסא טסקט תבית

 660% פסא ןומיס תבית

 188( טסא המישר תבית

 ס0חוז0] חוסתחט פסא הרקבה טירפת תבית

 4וו!חסטו65 (תונוכת) סינייפאמ

 חו6תט טירפת

 6סח!זס] חוטתט הרקב טירפת

 תסקקע 48% ןוטילקת
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 | ידבע-ילגנא ןול מ |

 ּגס1ַוטס ליעפ

 ףתחס(ג!וסח תורעה רואיב

 גקק]נסגווסח ושות6סש סושיי ןולח
 גקק|וסגווסח סושיל

 8חסש 665 סיציחה ישקמ

 855001416 ךויש

 8ווחפט(65 (תונוכת) סינייפאמ

 טוס קזספזגתו הווצא תינכות

 טותגזע 116 [₪גחפ[6ז יראניב \בוק תרבעה

 טזגתסה ףנע

 סזסש56 ןויע *

 טט((6ז רגאמ

 660% טסא ןומיס תבית

 000% הריחב

 0169ז יוקינ

 ס1וסא הציחל
 ס1גסחז גקק1וסג1גסח חוקל סושיי

 סןוקטסגז0 חול

 01056 הריגס

 8056[601 ףנע ץוויכ

 60]סז 5006חו6 עבצ תכרע

 60סחוחוגח6 טטווסח הדוקפ ןצחל

 ס0חווגח6 הדוקפ

 ססחותוטחו0811005 56/1ת85 תרושקת תורדגה

 ססזחוקסטת6 66ש106 בכרומ ןקתה

 ססתוזס| 60868 הרקב ידוק

 6סח!זס] חושתט טסא הרקבה טירפת תבית

 6סחוז0] חושחט הרקב טירפת

 6סתעסח!1סח4] תוטחוסזק (ליגר) יסיסב ןורכיז
 סנהחסתו 6166107 תיחכונ הירפס

 סטוסט(| ריזג

 6/3ט]ו סטווסח לדחמ תרירב ןצחל

 6656(סק קגווטחו הדובע ןחלוש תינבת

 66%%!סק הדובע ןחלוש
 660106 ססח(6ח!וסת סינקתה תושגנתה

 66106 6חטסז ןקתה להנמ

 618108 טסא חיש-וד תבית

 0וחחחו66 סעמועמ

 6/6010 [ז66 תוירפס ע

 0/ז60ו0 וגתסש תוירפס ןולח

 61ז0010 0 הירפס
 0 0ססונחוסחו ₪116 נססח ךמסמ \בוק למס

 ססוטחוסח| וץוגתשסש ךמסמ ןולח

 400טחוסח[| ךמסמ

 400סטחו6ח| 16 ךמסמ בוק

 60טפ16 01ו0% הלופכ הציחל
 6סו/ח]0809016 (סחו5 (סינועט) םינעטנ סינפוג

 0זגַק הרירג

 6ח%6 1ס0ת ןנוכ למס

 סחוט6066 סס]60 (עבטומ) עמטומ טקייבוא

 6ח030518166 ק0550ת01 ₪116 ₪05 יצבוק

 6חצגזסחחוטת| הדובעה תביבס לש הנתשמ
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 סאקגח6 הבחרה

 6%080660 חו6חוסזע - ₪165 ןורכי+
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 קסידה לע ישפוח

 6א160066 16%6] תבחרומ המר רזייסיטניס

 ו

 סא!6ח066 חוטחוסזָע - אא|5 ןורכיז

 סא(סחו(וסח תמויס

 16 בוק
 ₪16חגחו6 \בוק סש

 ח6אוטו6 פסא השימג הבית

 חסקפע 605% ןוטילקת

 [סחו ןפוג

 [סח( 56[ ןפוג תכרע

 [ססוטז הנותחת תרתוכ

 [נ1150ז66ת 3קק1103וג00ח אלמ ךסמ סושיי

 םזסטק וססח הצובק למס

 םזסטק וצוחסש הצובק ןולח

 שזסטק הצובק

 ת6ג06ז !ח(סחה3!גסח הנוילע תרתוכ עדימ
 ה460ז הנוילע תרתוכ

 תופח חוסחוסזק 3163 הובג ןורכיז רוזיא

 תטס ןווג

 1/0 3061655 טלפ/טלק תבותכ

 1ססח למס

 וחוקסח אובי

 וח66א לגז חתפמ תרוש

 1וח[סחחה4!וסח 816ג עדימ רוזיא

 והקטו\/סטוקטו גסונטנ!ץ טלפ/טלק תוליעפ
 גח56חוסח קסותו הסינכ תדוקנ

 וחו6חנקו ז6ףט63| 1גת6 הקיספ תשקב ידוק

 (1א0)
 ןטחוק הציפק

 \טץטסגז6 טט[[6ז םישקמה חול רגאמ
 אטץוווגק םידילק תפמ

 1וחא66 סס]60 רשוקמ טקייבוא

 18 ססא המישר תבית

 1003| קחת|6ז תימוקמ תספדמ

 ןסש 16%6] תיסיסב המר רזייסיטניס

 לח

 ןטחווחספו!ע (רהוז) תוריהב

 חוגאותוו?6 טטוזסח לדגה ןצחל

 חוגאוחוו26 לדגה
 חו66וטחו 60ח!ז0] הידמ תרקב קשממ

 1חו60866 - (א10])

 חוטחוסז/ ןורכיז

 חו6תט גז טירפת תרוש

 חוטחט טירפת

 אוזע] %6וטק - 1121 ךרעמ

 חוותוחוו?6 רועזמ

 חוותוחו?6 לטווסח רעזמ ןצחל
 חסח50116 ס0ןסז אלמ אל עבצ

 ספן66| םיטקייבוא (תעבטה) תעמטהו רושיק

 1וחאותק 3ח6 6תו060ותש

 0160 טקייבוא

 סק6ח החיתפ

 סקווסח פטווסת תויורשפא ןצחל

 קגסאגַק6 הליבח

 קגוסה חוג םילילצ תפמ
 קגוח ביתנ

 קוא6| לסקיפ

 קוסו\ו6ז [סחו ןייוות ןפוג

 קסותחו6ז עיבצמ
 קסח האיצי

 קחתו6ז סט(!6ז לדחמ תרירב תספדמ

 קחתו6ז 60תט6ז תספדמ להנמ

 קחת(6ז [סח|5 תספדמ ינפוג

 קזספזגתו 116 סושיי בוק

 קזסקזגתו ג(6חו וססה םושיי טירפ למס

 קזסקגחו גו6חו סושיי טירפ

 קזספזגתו סושייה לש עדימ \בוק

 1ת[סחהג!וסה 1116 (01")

 ףט6ט6 רות

 ףטנסא [סחמגו (ריהמ לוחתא) ריהמ טומריפ

 160ש06 הנטקה

 1(ז61ש6 טטןוסח רזחש ןצחל

 53(טזג!וסת היוור

 50ז66ח 616ח06ח15 ךסמ יביכר

 56160[ הריחב/ןומיס

 50166ח [0ח15 ךסמ ינפוג

 50ז66ח 58%6ז ךסמ (רמוש) הבכמ

 50101| גזזסש הלילג \ח

 501011 פגז הלילג ספ

 5סז01| טסא הלילג תבית

 5סז0]] טט[!6ז הלילג רגאמ

 50101| הלילג
 56160!ו0ח סטזפסז הריחב ןמס

 56זשסז 4קק1104[ג0ה תרש סושיי

 3תסחשט|ו א6ץ רוציק שקמ

 פוזחק|6 66שג606 טושפ ןקתה

 50סטז06 01ז0(60 7 רוקמ תיירפס

 פסטזס6 000טחו6ח1 רוקמ ךמסמ

 5ק1וו טגז לוציפ ספ
 518וו0 00601 יטטס טקייבוא

 518105 9גז בצמ תרוש

 5ש49ק [116 הפלחה \בוק

 5ע5ו6חו 615% תכרעמ קסיד

 191261 0110010 דעי תיירפס

 1גז86| 000טחו6ח[ דעי ךמסמ

 !45% 115[ תומישמ תמישר

 16א| פסא טסקט תבית

 ואו 16 טסקט בוק

 !6א| ₪16 [₪גחפ(6ז טסקט בוק תרבעה

 16א| סח!ץ דבלב טסקט

 1וחו6 51106 ןמז תסורפ

 ווחו6סטו ןמז רחאל קותינ

 ₪16 תרתוכ

 ןסקוס אשונ
 ךתנ6דץק6 [סח(5 - 1ח61ע76 ינפוג

 שוחט8] חוטתוסז/ ילאוטריו ןורכיז
 שגחט8] קחתו6ז יללאוטריו תספדמ ןורכיז

 ו6חוסץ

 /81[ק3ק6ז טפט
 שגתוותק ט66ק הרהזא ףוצפצ

 1160316 סחגזגסוסז (יללכ) הללכה ות
 שות6סיא ךולח

 שזגק השילג

 רכה ]  [ 7[ -ה כ -=₪=₪-----  ה



 בלושמ סיטרכ
 דוביע + הנומת תדיכל

 גוג ך'זגחפ!גווסח תרצות 012867 סיטרכה

 הנומת תדיכל לש תויצקנופה תא בלשמ

 ,ריהמ הנומת דבעמ סע (זגחו6 (218006ז)

 -ישה .םייליבקמ דוביע יצורע 3 לע ססובמה

 -וקמ דוביע תולועפ עצבל רשפאמ הזה בול

 -יחו רוביח ,עוצימ ,תומרגוטסיה ומכ ,תולב

 ואדיוו תונומת 30 לש בצקב תונומת רוס

 היגולופרומ ,הינשל (640א480 לש הנחבאב)

 -של תונומת 15 לש בצקב (3א3) היצולוונוקו

 דוביע ,ואדיוו תסינכ יצורע 4 סיטרכל .הינ

 הינשל תולועפ ןוילימ 75 לש תויביס 16-ב

 -סמ הרבחה .יטטניס עבצל 1/0 תואלבטו

 רובע םירביירד תירפיס ותיא תקפ

 -יה הנומתה דוביע תנכות ,01סטה|[ 06

 קוויש ,רלוד 6,995 (ת08) ריחמה .הלש העוד

 .תוישעת םרטילימ - לארשיב

 יקסע ןונכית תנכות
 ב/הראל לארשימ

 סםכסה תמיתח לע העידוה ןלפ-יב תרבח

 608188016 תיאקירמאה הרבחה סע קוויש

 תנכות תא בייהרא יבחרב קוושתש ,5

 ןושארה הבלשב הקסיעה ףקיה פע ]גת

 תקוושמה ,₪גיְ /1גח .רלוד ןוילימ 3 אוה

 -יבו הפוריא תונידמב ,הינטירבב החלצהב

 לכ ירסח סישמתשמל םג המיאתמ לארש

 -מה ,יסנניפה סוחתב וא םיבשחמב הרשכה

 ןויליג לש ותובכרומ סע דדומתהל םישקת

 .ינורטקלא

 גניטקרמלטל השדח הנכות

 הנכות - טקרמלט לע הוירכמ טפוסןידלא

 תודמע .תורשעל גניטקרמלט ךרעמ לוהינל

 תללוכ הנכותה .ןופלטה תועצמאב הריכמ

 תוחוקל לש עדימ ירגאמ תטילקל סיעצמא

 תותינ תרשפאמ ןכו .סחוליפו םיילאיצטנופ

 -ותב שגדה .ךילהתב ףסאנש יקווישה עדימה
 ןמז ,תוריהמו הלעפה תולק לע אוה הנכ

 15-כ אוה תוריכמ שיאל עצוממה הכרדהה

 1616 תכרעמ לע החתופ טקרמלט .תוקד

 תוחוקלה יתב לא יאמצע גויח תעצבמ איהו

 .ק6 קא0אפ סיטרכ תרזעב

 דרקפ-טלויה תוספדמ
 18 418 תביבסב

 וכמתי דרקפ-טלויה יניוותו תוספדמ

 תביבס ,18א1 41% - תביבסב סג התעמ

 -תה יסיטרכ תרזעב ,18א| לש סקינויה

 םיכמותה | ,0!16גז60 תרדסמ תרושק

 התעמ .18א1 41א לש 3.2.5 תסריגב

 תורישי ₪4? תוספדמ תא רבחל ןתינ

 תיתועמשמ ץיאמה רבד ,81%א תשרל

 רות תא רצקמ ,הספדהה תוריהמ תא

 תא לעיימ ,תויולעב ךסוח ,הספדהה

 לבקל תשרה ילהנמל רשפאמו ,הדובעה

 .הספדהה בצמ לע הנחבא חייוד תידימ

 6++ תפשל ךירדמה
 םימצע החנומ תונכתו

 תשיפת לע םיטרופמ םירבסה ליכמ רפסה

 כמ
 םיטצע-חחנומ

 6++ תפסב וטוטווו

 6++ תפטב תונכת <

 תנכות חותיפל חביבטכ

 066 ) םימצעה החנומ תונכתהו בוציעה

 -כי לעו (006ת166 69ו8ה 62 זס קזג תו ווח

 -יכמ הרודהמה .6++ תפש תועצמאב סמוש

 -ויב םינכדועמה סילכהו תוקינכטה תא הל

 לש תלוכיה לש המצועה תא השיגדמו רת

 -והב אציש רפסב .ולא תולטמ אלמל הפשה

 .תוינכות טקסיד + ימע 415 ,ימע-דוה תאצ

 .(מייעמ ללוכ) חייש 89 ריחמ

 לארשיב רתוי הנוק מבי

 רתוי לש לודיג לע תחוודמ לארשי מבי

 -ועה מבי לש תונמזה ףקיהב זוחא 20%-מ

 מביש הדבועל .םיילארשי םיקפסמ תימל

 ינוילמ תואמב לארשיב תשכור תימלועה

 רשאמ רתו: הברה הקומע תועמשמ ,רלוד

 שכר תקסע לכל .ןילמוג שכרל תוסחייתהה

 לכ אלל תיגולונכטו תילכלכ הקדצה התיה

 הדימע ,םיינדפק תוכיא ידדמ לע תורשפתה

 תושיכרהש ןאכמו | ,יוכו סינמז תוחולב

 םהיעגמב םיקפסה רובע אתכמסא תווהמ

 .םירחא סיילאיצנופ םינוק סע

 לטניא י"ע תרשואמ תויתתבשה

 לש הנושארה המישרה תא הררחיש לטניא

 החבשה ירב ואצמנו וקדבנש 486 יבשחמ

 -מה ,סויטנפה לש 0/8 08[ש5 תואסריגל

 רתוי המישרב .בורקב רורחישל תוננכות

 תוריש ךרד הנימז איהו םיבשחמ 450-מ

 רפסמ ךמסמ) לטניא לש [4א8 00% עדימה

 לבקל רשפא תורישה לע םיטרפ .9

 03-5483222 :לט ,לארשי לטניאב

 סקודרפב סלועה ףןולא ילארשי

 הנכותה תיב להנמ | ,ןייעמ לאיתיא

 םלועה תופילאב הכז ,'2000 היגטרטסאיי

 -וב לש סקודרפ סימושייה ללוחמב חותיפב

 -מב הנשה ראורבפ שדוחב הכרענש ,דנלר

 -פב הנכות יחתפמ לש יתנשה סנכה תרגס

 לאיתיא .וקסיסנרפ ןסב סייקתהש ,סקודר

 ןויצה תא לביקש סושייה תא חתיפ ןייעמ

 בשחמ לש סרפב ותוא הכיזו ,רתויב הובגה

 סע דחי ,רלוד ףלא 20 יוושב תונכותו 6

 סקודרפב סלועה ףולא לש דבוכמה ראותה

 ץראה םסורדב ינלטק סוריו

 היה אלש תוינלטק תונוכת לעב בשחמ סוריו

 סורדב רסוהו הלגתנ ,+ראב הכ דע רכומ

 הנגהל השדחה הנכותה תנקתה תעב ראה

 תרבח לש /-4א 41/1571-3 גוסמ תותשר לע

 83 580108 גוסמ ,סוריוה .תוכרעמ 1

 תואמו תרושקת תותשר שולש קתיש 2

 תצמואמ הדובע רחאל רסוה אוה .םסיבשחמ

 .תועש 24 תב

 ןקמח סוריו וגה כגכ 580708 1.2 סוריו

 -מה ןורכיזב ותואצמה תא ריתסהל גאודה

 תויצטומ ןונגנמ וב ןקתומ ,ןכ ומכ .בשח

 -דה לכ רחאל סוריוה דוק תא תונשל גאודה

 אוהו 60%1-ו תאם יצבק ףקות סוריוה .הקב

 .60א1 א פ.00%1-ה אבוקב סג עגופ

 םישדח םירצומ 5 תוילארשי תורבח לש תועדוה 5 יקסע עלימ 5 םיתוריש 6 םישדח םירצומ 5 תוילארשי תורבח לש תועדו
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 חת םירצומ < תוילארשי תורבח לש תועדוה 5 יקסע עדימ < םיתוריש < םישדח םירצומ 5 תוילארשי תורבח לש תועדוה

 !/000' ככ
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 הכרדהה זכרמ
 םיבשחמב
 מ/'תמב ךנחנ

 להנימל הללכמהו מבי

 זכרמ וחתפ ,הפיח -

 זכרמב ףתושמ הכרדה

 .הפיחב ,עדמ תוישעת

 -מה הכרדהה זכרמ

 ירדח ללוכה ,ףתוש

 ,תואצרה ירדחו בשחמ

 -שה יגוס ןווגימ עיצמ

 ,םיסרוק -  תויומלת

 יברעו ימי  ,תואנדס

 -הה יגוס לכ .ןויע

 ןה סיעצומ תויומלתש

 קושל ןהו בחרה להקל

 ,לוהינ :םיירקיעה הרשכהה ימוחת .ידסומה

 ילט :םיטרפל .בושקיתו םיבשחמ ,קוויש

13, 04-3135640. 

 תויטמוטוא תוזימ
 דקוטוא יטוטרשב

 השרומ <יפמ הניהש ,תוכרעמ פוסלא תרבח

 תא קושל הררחיש ,לארשי קסדוטוא לש

 - 807001א תנכות לש הנושארה הסריגה

 -שב תיטמוטוא הרוצב תודימ ןתמל הנכות

 רצייל הלוכ: 401021א1 .דקוטוא יטוטר

 הקינכמה סוחתב ןה ,םינוש םימוחתב תודימ

 הנכמ הרבחה .הרוטקטיכראה סוחתב ןהו

 .ל'וחב הנכותה תצפהל תילגנאב דועית התע

 ןיא ,תוכרעמ טפוסלא ישנא לש הקידב יפל

 -תל הנכותה ריחמ .קושב המוד רצומ סויכ

 5195 :תפסונ הנחת לכל ,5395 :הנושאר הנח

 .(מייעמ תפסותב)

 טנותא תותשרל הספדה תרש

 הספדה תרש לע הזירכה 2-11א%א תרבח

 תותשרל דעוימה ,950.2₪ םגד ,שדח

 ךסוח תרשב שומישה .108856-1-ו 2

 תרשה .דחוימ 26 אשונל שידקהל ךרוצה תא

 יתרש 24-ב הספדה ירות 48 דע להנל לוכי

 -אב ,קוחרמ להנל ןתינ הרוצתה תא .סיצבק

 דגיל :הצפה .תשרה לוהינ תנכות תועצמ

 .מייעב ינכט עדימ

 ם/'בית תנכות - 400004 זז
 ושוזמשסוטמ תביבסל 1ומנ ריחמב

 הקוויש תליחת לע הזירכה לארשי קסדוטוא

 -אב ןונכתל הנכות ,/4גוס0/\ 0 1.7 לש ףראב

 ,\לגתספ תססובמ (6) בשחמ תועצמ

 0042 1/7  .(מייעמ+) 745 לש ריחמב
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 0ק%00% ו

 :העיצמ

 : גטוס6 ג םע האלמ םסינותנ תומיאת +

 שי טוס642 11-לו 4שו0642-לש ןוויכמ

 .פוש6 סיצבק טמרופ ותוא

 -קמ ,םיללגנ םיטירפת :\/גחשסש5פ תביבס

 סיטקייבואו חיש-וד תובית ,םיציאמ םיש

 .םינוקיא-יססובמ

 העיצמ א4טוס642 1/7 :22 642 תולוכי +

 ידממ-ודה טוטרשהו ןונכתה תונוכת בור תא

 .12 הסריג 40642 לש

 תריצי 32 082 לש תויסיסב תולוכי<

 ,סירתסנ סיווק קוליס ,םיידממ-תלת סיווק

 -לו תוארל תלוכיהו טבמ תודוקנ ,הללצה

 יצבק טמרופב סיידממ-תלת סיטוטרש ךורע

 .פושס לש םיטוטרשה

 םישדח םירצומ לע םירנימס
 א61ו/טז6 תביבסב

 תכרוע ,לארשיב לבונ תגיצנ ,קוויש בושמ

 םירצומב סינדה םייעוצקמ םירנימס תרדיס

 םירנימסה .!א6טאגז6 תותשר תביבסל םישדח

 ןכו 4.%-ו 3.א תואסריגב םישודיח סיגיצמ

 סידעוימו הנורחאל וגצוהש ,םירחא סירצומ

 תביבס ןיב תוירושיקה תלוכי תא ביחרהל

 -מל תונפל שי םיטרפל .תורחא תוביבסל 6

 .03-7520190 :לט ,בוש

 הכישממ ''םיבשחמ ינש*
 תוחלצהה עסמב

 ,יתיינתנה .הנכותה תיב ,ייסיבשחמ ינשיי

 . |6ח%15%/ תנכותל אוצי תוחלצה רצוק

 ייסיבשחמ ינשיי המתח םינוהחאה תועובשב

 ללוכה ןפקיהש ,אוצי תואקסע רפסמ לע

 -יפ םיבשחמ ינש .םירלוד ףלא 250-ל עיגמ

 -ופה ,תידוחי* הנכות ,6:/4168* תא החת

 -וי רשאו תוימוקמ תרושקת תותשרב תלע

 -מה יבשחמב תואיגשו תולקת תוהזל תעד

 תא הנכותה ןקתת ,סירקמה בורב .םישמתש

 ןתינ אלו הדימבו המצעב תואיגשהו תולקתה

 להנמל תידיימ העדוה ךכ לע ריבעת - ןקתל

 .תשרה

 לופכ 6-ת0א ןנוב
 תותשרל תוריהמ

 ןנוכ העיצמ לטארשי תרושקת רוכ תרבח

 דחי ,א[21 תרצותמ תוריהמ לופכ 60-א0א1

 תותשרל 505] א78055 תנכות סע

 ,(מייעמ +) 5920 לש דחוימ ריחמב ,אסו\\ גש

 .הנקתה ללוכ אלל

 םיבשחמ תרושקת טקייורפ
 תילנא ידמולל ימואלניב

 החמתמה ,ליח-רורב ץוביקמ ייבשקיי תרבח

 סוחתב סיבשחמ תרושקת ימושיי סודיקב

 ידמולל בושקית טקייורפ תלהנמ ,ךוניחה

 וב ,אראה יבחרב רפס יתב 40 ברקב תילגנא

 לארשיב םידימלת 1200-ל בורק סיבתכתמ

 ,דנלניפ ,הדנק ,בייהרא ,ןפיב םידימלת סע

 תשר ךרד ,תופסונ תונידמו הינמרג ,דנלסיא

 -ללורפ .1אד שא אם] תימואלניבה תרושקתה

 יבי - יד תותיכב םידימלתל דעוימ הז טק

 -אב ,תילגנאב העבהה רשוכ רופיש ותרטמו

 תותיכ לומ ראב התיכה לש רשק תועצמ

 -יב םיטקייורפב תובלתשה ,לייוחב תוליבקמ

 -ס יקחשמ ,תשרב סימייקה סיימואלנ

 -ונ ביבס ןויד תוצובקב תופתתשה ,היצלומ

 תשר לש תימוימו* תושדח סוסריפ ,םיאש

 תילגנאל םירומ תשר לוהינ ןכו ,יישאאיי-ה

 -ילה סוחתב תונויערו תועד יפוליח ךרוצל

 .יכוניחהו ידומ

 לע לארשיב הזירכה מוק
 6.0 סקימרופניא

 סקימרופניא תגיצנ ,ייהנכות תוישעת מוקיי

 0ה1וה6 2ץחגתוס לע הזירכה ,לארשיב

 -נה סיסב תרשל השדחה הסריגה ,566ז 0

 סשיימ 0ח1ו6 6.0 .סקימרופניא לש סינות

 -אמ ךכבו 258 סשב תינשדח היגולונכט

 -ושח תונוכת .יליבקמ םינותנ דוביע תרשפ

 ןה השדחה הסריגב תואצמנה תופסונ תוב

 -ישב ךרוצ אלל תילמיסקמ תובחרתה תלוכי

 סיסב לש םיילמיטפוא סיעוציב ;הרוצת ייונ
 ,הלעפהה תכרעמל תוינפ סומינימ ;סינותנה
 ןתמ תלוכי ;םינותנה דוביע תא ףיאמה רבד
 סעחגומוס ;םייטירק סימושייל תויומידק

 -סב תידיימ הדובע תלוכי ;1080 831גחסותפ
 .דועו תוקל/תרש תביב



 ןגטנר ימוליצ םיקרוס
 םייניש תאופרל רפסה תיבב

 לע קוושמו אבוימה ,14/1840% קרוס

 -פה ידי לע רחבנ ,םיבשחמ תסדנה דיצא ידי

 לת תטיסרבינואב סייניש תואפרל הטלוק

 קרוס | .ןגטנו ימוליצל קרוסכ ביבא

 וא 600271 לש היצולוזר עיצמ 3%

 -מה ,068 תויתוא יוהיז תלוכיו 8001

 .תוקרסנה תונומתב טסקט בוליש תרשפא

 הצאה סיטרכ זק 1 ססז
 הידמיטלומו תונולחל

 הצאה סיטרכ לע הזירכה 4171 65

 סימושיי תצאהל ,0זגקתנספ \\סחשטז ,שדח

 .דועו הידמיטלומ ,\/וחשסושפ, 205 תביבסב

 דבעמ סיליכמ םישדחה \/סתשטז יסיטרכ

 .הרבחה ירצומ לכב בלושמש 032%

 לש הגוצת ,1א18 לש ואידיו ןורכז סיטרכל

 דע היצולוזרו םיעבצ | ןוילימ 16.7 דע

 6/0 ) ךסמה שודיח בצק .4

 סיעצומ םיסיטרכה .762-ל עיגמ %

 -יאת סע 254 1.0081 805-ו 15. דרדנטסב

 .8514/8-ל תומ

 םילימ ףלאמ תחא הנומת הבוט

 רפסה רואל אצי םיבשחמ-סוקופ תאצוהב

 -מה ,'\שוח6סא5 3.1 -תילאוזיווה הרדיסהי'

 -עמ דומילל הלקו החונ תילאוזיו השיג גיצ

 הליבומה ,תירוקמ ךרדב \/גתשסש5 | תכר

 ו |
 תינשדח חידומיל השיג

 הרק + חיתודידי < הרע =,
 , הרוב ב

 -מו ,הנכותה יכסמ לש הגוצת ךרד ךתוא

 תועצמאב דומיל .ךידעצ לכב ךתוא הכירד

 ןמו ךסוח םג אלא ,הנהמ קר וניא םיכסמ

 49 ,ימע 200 .םיכורא םיטסקט לש האירק

 ,םיבשחמהו םירפסה תויונחב גישהל .חייש

 03-6773898 ילט םיבשחמ - סוקופ תאצוהבו

 יבשחמ
 "קסומה םזזמ ץמאדזטאי

 לע | הטרכה | יירוטסרטויפמוק" | תרבח

 -חמ תרדיס ,ייעסו/מא ם1דמ ץתאדדטאוי

 -או סויטנפ יזכרמ דבעמ לע תססובמה סיבש

 3 ליכמ שדחה בשחמה .201 גוסמ ימוקמ קיפ

 חישק ןנוכ רקבו 701 ןקתב הבחרה יצירח

 הגוצת רקב שדחה בשחמה ליכמ ףסונב ₪

 ,53-928 גוסמ יפרג ץיאמ ליכמה ,םדקתמ

 קיפא תועצמאב םאה חול לא רבחתמה

 קסידו ךסמ ללוכ ,בשחמה לש וריחמ .201-ה

 .53,700-כ (340א/8) חישק

 תרבגומ הצפה
 לארשיב 65 תסא] ירתוכ לש

 הנורחאל המתח מייעב סוריו תרבח

 תרבח סע ידעלב גוציי סכסה לע

 אוטווז601ו8 50/86 ו

 הלודגה הרבחה איהש (א6ע)

 .60-א0%/ ירתוכ תצפהל בייהראב

 אביית (מייעב סוריו) לארשי א

 -עה ןווגמה תא בורקה דיתעב רבכ

 סקוושתו ,סכ 80%[ ירתוכ לש סוצ

 תשר תועצמאבו ,תורישי לארשיב

 .םירחבנ םיציפמ

 הכזש דיח*ה סויטנפה
 יללכה גשחה זרכמב

 טס[ עדזסא צ סויטנפה בשחמ

 יבשחמ ןיב דיחיה אוה 41.8 תרצות

 -מה .יללכה בשחה זרכמב סויטנפה

 לארשיב תקוושמה ,דגיל תרבחל חתופ זרכ

 -מל יתלשממה קושה תא ,418 יבשחמ תא

 .םויטנפ יבשח

 76-ב קוחרמ הטילש ףוסמ

 -רמ הטילש ףוסמ לע הזירכה סוקינימ תרבח

 תביבסב הדובעל 76 יבשחמב קוח

 -חל טאודיי ארקנה ,ףוסמה תא .\גתסש

 -המ רטמ 70 דע חווטב ןיקתהל ןתינ ,י'תונול

 םישהודה םימושי ותיא ליעפהלו בשחמ

 .5טקסז(04 ינקת לכב ךמות ףוסמה .רבכע
 .03-9672753 :לט ,ןרינ ןח :םיטרפל

 0010080806 בשחמ תכאלמ
 לילצו הקיפרג

 תינשדח דומיל תרדס הניה ייבשחמ תכאלמ'

 - רצוקמה המשב וא) (00ט0ַ1060895ס לש

 דומילל תונכת ירגתא תבלשמה ,(6

 -צו הקיפרגיי רפסה .קתרמו קימעמ ,ידוסי

 ,םילילצהו הקיפרגה תודוסי תא דמלמ ייליל

 םילילצ תקפה ,תונושה הקיפרגה תודוקפ

 .היצמינא תריציו בשחמה תרזעב תוניגנמו

 -הב תובר סינש קסוע ןומימ רורד רבחמה

 אציש רפסב .םירגובמו רעונ ,םידלי תכרד

 29 וריחמ ,םידומע 129 ימע-דוה תאצוהב

 .מייעמ ללוכ חייש

 תרזוח םיבכוכה תמחלמ

 -טה יוביג תא הריזחמ 1.1165 48715 תרבח

 לע ייםיבכוכה תמחלמיי תיעונלוקה היגוליר

 -יסב ןושארה קשחמה .62 80%! ירוטילקת

 -טב רזענ אוהו ייסידרומה תפקתמיי אוה הרד

 תללוכה ,תללכושמ הידמיטלומ תיגולונכ

 ,םיירוקמה םינפלואב וטרסוהש ואדיוו יעטק

 -ימ תלת לש היצלומיסו ההובג תוכיאב לוק

 יייע קוושמ רוטילקתה .תיטסילאיר תוידמ

 .חייש 189 ריחמב ,םי-לילג ,תבשחמ

 1.4 אוז תרדיסב םישדח סימגד

 םישדח םימגד ינש הגיצה 7/1085 תרבח

 -רל 672 סגד ;הלש תותשרה יקדבמ תרדיסב

 תותשרל דעוימה 675 םגדו טנרתא תותש

 670 םגד .ןומיסא תעבט תותשרו טנרתא

 ךס%65 תותשרל קר דעוימה ,רתוי קיתווה

 76 לש םירחבנה סירצומה ןיב היה ,אוחַפ

 סג קיתווה סגדה ומכ .1993 תנשל א(?

 תתנ לש תלוכי םיבלשמ סישדחה םיינשה

 -וק הדיחיב םילבכ קדבמו סילוקוטורפ

 -ואה תוקידבה תמישר .תחא תיטקפמ

 ייףטח טבמיי תללוכ תיטמוט

 גצומ וב ,תשרה לש (1/4א-/1-//-014ח06)

 -תה לש חותינ ,1.אכ תוירונ לע סוטטסה

 -רב הרובעת חותינ ,תורודשת ןיב תויושגנ
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 -קת לש הקידב ,167/[ק-ו א6ו\\גז6 תותש

 וא תשרה יסיטרכ ,םיטוחה תיתשתב תול

 סילבכ יקדבמ 1טא6 העיצמ ףסונב .תוזכרב

 -וק סםילבכלו סירוזש תוגוזל ,650 תרדיסב

 610 03916 א[קקטז סגד תאו םיילאיסקא

 -יגש ההזמו תשרה תיגולופוט תא חנעפמה

 :לט ,תוכרעמו דויצ טדר .טוויח תוא

0. 

 76-ב םייגולנא םינותנ ףוסיא

 -ושי יפד לש הרדיס המסריפ 10160 תרבח

 -ואה שומישה תא םיראתמה סיינכט סימ

 סינותנ ףוסיא ךרוצל ישיא בשחמב ילמיטפ

 -קו תורוטרפמט לש תודידמ ללוכ ,םייגולנא

 -יא תוכרעמ .םייתישעת סירמתמ לש האיר

 ןקתה לע תוססובמ הרבחה לש םינותנה ףוס

 ןווגמ לע תונימז ןהו 1500488/2 יתישעתה

 תונחת ,שוטניקמ ,26 ללוכ ,תומרופטלפ

 .דועו לטיגיד יבשחמ ,50א-ו 82 לש הדובע

 סירצומה גולטק וא/ו ינכטה רמוחה תלבקל

 :ילט | ,תוישעת םרטילימל תונפל שי

5. 

 תמא ןמזב ואדיוו תנומת דוביע

 הרדיס הגיצה תידנקה 0082060 תרבח

 סימושיל הנומת דוביע יסיטרכ לש השדח

 םיסיטרכה .םייאופרו סםייתיישעת ,םיעדמ

 ידבעמ םיססובמ 00001105-0/64 תרדיסב

 בולישב סטנמורטסניא ססקט לש 7

 -ומת תדיכל תרשפאמה תדחוימ הרמוח סע

 -יוו לש בצקב ,תינמז-וב תרושקתו דוביע ,הנ

 -ימ 40-ל עיגמ המיגדה בצק .תמא ןמוב ואד

 דוביעב תולועפה רפסמ ,הינשב םעפ ןויל

 -כה ןיב תרושקתהו ןוילימ 250-ל הנומת

 ןיקתהל ןתינ .הינשל טייבהגמ 80-ל סיסיטר

 הרר שרר
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 טולקלו ןורכז טייבהגמ 48 דע סיטרכה לע
 24-ב םילסקיפ 4096%א4096 לדוגב תונומת
 -יע תונכות רפסמ תוכמות הרמוחב .תויביס
 יג דצ תורבח לשו וקרוק לש הנומת דוב
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 יאשונב ןויע סו
 וס תא סו -ו א

 רקסו הנכת לעי לש ןדוסימ) 1:א תרבח

 ₪16א6 .תרבח תגיצנ ,(עדימ תוישעת

 ,94 לירפאב 4 ,ינש סויב סייקת ,בייהראמ

 האמדה יאשונב דחוימ | ןויע םוי

 סינוגראב הדובע תמירזו (1א/ג01אס)

 ןולמב סייקתי ןויעה סוי .(וסתאץ10ש)

 הצרמ .15:30-8:30 תועשה ןיב ,א"'ת ןותרש

 להנמ ,רעירק סיט היהי יזכורמ חרוא

 -דו תייהזמה ,הפוריאב "ו16א6| לש קווישה

 תאו =ו6א6₪ תא גיצי רניירק .הקירפא סור

 תונקתהמ םיחקל לע רפסי ןכו ,היתונורתפ

 .חטשב

 םיכמסמ קרוסכ סקפב שמתשה

 -וח בלושמ ילארשי חותיפ אוה "סקמ סקפ"

 ,הקירסל ירוקמ ןורתיפ ןתונה ,הנכותו הרמ

 יכמסמ לש הריהמ הפילשו קוית ,ןוסחא

 ןורתפ העיצמ סקפ סקמ תכרעמ .דרשמה

 ידרשמה סקפה יייע דרשמה יכמסמ תקירסל

 20007[ לש סקפה תקירס תוכיא .םייקה

 הבוט תוכיאב ךמסמ תלבק תרשפאמ בחורל

 תכרעמה .דרשמה יכמסמ רוזחאו ןוסחאל

 -וממ ןויכרא סומיטפואיי תנכות תא תללוכ

 ,םיכמסמ רוזחיאו רותיא תרשפאמה ייבשח

 <וויכל תמכחותמ היגולונכטב שומיש ךות

 תא לבקל ןתינ .ותפילשו ונוסחא ,ךמסמה

 -פל .811א/ גץ וא ק0% טמרופב םיכמסמה

 .03-6967542 םיבשחמ סוקיאמ סיטר

 יטרפ הנרקה סלוא
 !דבלב ח''ש 5900-ב

 ([פמ0ץא0 קווישב הלחה המסידא תרבח

 -וקו דיינ 8/[611א תרצות ואדיו ןרקמ -

 דרשמ וא יתיב ןולס לכ ךופהיש יטקפמ

 ורפואידיוה ,דרשמב .יטרפ הנרקה סלואל

 ,םיכורדית ,סיגצימ תנרקהל דחוימב םיאתמ

 6 סגרתמ בולישב .וייכו תושיגפ ימוכיס

 .םירצומ 5  תוילארשי תורבח לש תועדוה

 -לו בשחמה ךסמ תא ןירקהל ןתינ 70 1
 -וימב המיאתמה הלודגו הרורב הגוצת לבק

 סיאתמ ורפואידיוה .להק לומ תוצרהל דח

 -ן יעצמאכ ךונח תודסומל סג דואמ

 -ומה ךסמה לש יברימה לדוגה .ילוק-ילאוז

 לקשמ לק אוה ןוקמהו ימ 2.5 אוה ןרק

 .ןטקו

 !\6וו/שזש תותשרב הטילש תנכות

 תנכות תא לארשיב קוושת םיבשחמ בושמ

 אא 5טקקסה תרבח לש 8ות0ַצוטא 5

 ילהנמל תדעוימה ,השדחה הנכותה .0זסטק

 תלוכי תקפסמ ,תולודגו תוינוניב תותשר

 -ינ ,תשרב םישמתשמה תולועפ רחא בקעמ

 לכב תויעב ןוחבא ,הרמוח/הנכות יאלמ לוה

 -וצת יצבוק לע תיזכרמ הטילש ,דרפנב הנחת

 הריחמ .דועו \צזא .ןא1, 60א"[60.5צ5 גוסמ הר

 5745 אוה ןושארה תרשל הנכותה תסריג לש

 .(תונחת 100-ל) 5595 תונחתה לודומו

 הייאר ידבכל בשחוממ גניטקרמלט

 גצ לש הלדגה תרשפאמה ,השידח היגולונכט

 -אמ ,ליירב יגצב שומישו 16 יפ ,בשחמה

 דובעל הייאר ייוקלו םירוויעל םויכ תרשפ

 הדובעה קושב בלתשהלו בשחמ ךסמ לומ

 זכרמה .בשחמ תלעפה סישרודה תועוצקמב

 -ישב ,י'רולדגמי" םירוויעל יעוצקמ םוקישל

 סרוק ליעפמ ,החוורה הדובעה דרשמ סע ףות
 ינפלטכ דובעל הייאר ייוקל רישכמה ינשדח
 גניטקרמלטה תכרעמב שומיש ךות תוריכמ
 ."לורטנוקי תבשחוממה

 סוקישל זכרמב סימייקתמ סרוקב םידומילה
 םייח תירקב "רולדגמ"  םירוויעל יעוצקמ
 .םיישדוח סרוקה ךשמ .היימינפ יאנתב
 תומוקמב םירגובה ובלושי סרוקה סותב
 רשאכ ,גניטקרמלט תכרעמ םיליעפמה הדובע
 דויצ תא ןמממ החוורהו הדובעה דרשמ
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 -גמ ,ינורפצ הניר :םיטרפל .שורדה בושחימה

 .04-721345 רולד

 הזא חתותיפ תביבסל 6:

 -לל .\[א חותיפ תביבסל א1016 לע הוירכה מבי

 ןווגמב הדובעל בטיה םימיאתמ א14616-ה ימוש

 תותשרו ישיא בשחממ לחה ,תוביבס לש בחר

 -רב הלכו חוקל/תרש תוביבס ךרד ,תוימוקמ

 לש סקינוי תסריג איה 418 ./א18-ו שאזא תותש

 תונחת לש תישארה הלעפהה תכרעמ איהו מבי

 ץסש/מא5וגווסח הדובעה

 שומיש אלל השענ א/.010-ב חותיפהש רחאמ

 -טב סושייה יקוח תרדגה יייע אלא ,דודיקב

 -תמ - תויביטיאוטלא הרוצבו ,הטלחה תואלב

 לבוקמה תמועל חותיפה ךילהת תיתועמשמ רצק

 תיתועמשמ וז הנוכת .םירחא ילכו תופשב

 -יש תסנכהו תכרעמה תקווחת יבלשב דחוימב

 -וזו םירצק ,םילק םיכפוה רשא סיבלש ,סייונ

 םיל

 לוהינל תילארשי תכרעמ
 ימלוע הקוזחת ץרעמ

 סוטרטס תיאקירמאה סיבשחמה תרבח

 ,לשכ-לא יבשחמ רוצייב החמתמה ,(518/1005)

 -תה יתוריש לוהינל תילארשי תכרעמ השכר

 תכרעמה .לבת יבחרב היתוחוקל ברקב הקווח

 תעצבמ (₪15) .סא.יט.רא תרצותמ דקות

 לחה ,םינושה הקוזחתה יבלש רחא ףטוש בקעמ

 יאנכט חווידל דעו חוקלה לש תואירק תלבקמ

 תקדוב תכרעמה .הלקתה ןוקית רבדב תורישה

 ןוגכ) תורישה ךרעמב סינוש םייטירק םיבלש

 -וש תולקת לע העירתמו (חוקלל יאנכט תאיצי

 .תונ

 ורחב הנכות יחתפמ
 הנשה רצומכ 604-011 -ב

 - סאד 3860 0/1508 לש סיארוק רקסב

 רחבנ | ,הנכות יחתפמל | ימואלניב | ןיזגמ

 -ומה חותיפה תביבסכ 5.2 הסריג 6-0[ קמה

 רצומה רחבנ ,ףסונב .ןיזגמה יארוק יייע תפדע

 לוהינל הנשה רצומכ 60-01 תא

 -יפה רצומכ רחבנ 64-61.[קקשא ,בחרומ ןורכיז

 יארוק .א0/45 ימושייל רתויב ילנויצקנופה חות

 -נה דסמ" :ראותה תא רצומל וקינעה ןיזגמה

 הביבסב תפדעומה חותיפה תפשו רחבנה סינות

 .י'(ס נד סא גאז ממ) םימצע תנווכמ

 םידליל םיבשחוממ םירפס

 -פס ףתושמב וחתפי יקצמיטסו תבשחמ תורבח

 -קת יבג לע ,4-7 ינב םידליל םיבשחוממ סיר

 יקטע עדימ 5  םיתוריש

 -כי םיבשחוממה סירפסה .(02-80א1) םירוטיל

 לכוי םידליה םהב ,םייביטקרטניא סירופיס ולל

 -הל םגו ,רופיסה תא בשחמה תרזעב עומשל

 היצמינא יעטק תצרהב רופיסה ךלהמב ףתתש

 -וש תופש 6-ב רופיס רוטילקת לכ לע .םירדבמ

 -פס ,תיקלטיא ,תיתפרצ ,תינמרג ,תירבע :תונ

 רוטילקת יבג לע ןושארה רפסה .תינפיו תידר

 .1994 לירפאב תויונחל תאצל יופצ

 טרבוש הידמיטלומ
 טפוסורקיממ שדח רוטילקת

 ,שדח הידמיטלומ רתוכ לע הזירכה טפוסורקימ

 -תה תחאלו טרבוש ץנרפ ןיחלמל שדקומה

 גד" ,וטע ירפמ רתויב תומסרופמה תוישימ

 רוטילקתכ רכמנ טרבוש הידמיטלומ .יידמשה

 -יט וא הסונמ ,ןיזאמל רשפאמ אוהו 60-01

 תינופואירטס תילטיגיד הטלקהל ןיזאהל ,ןור

 וניאש הרוצב הריציה קמועל תדרלו הריציה לש

 לש וריחמ .תרחא העמשה תרוצ סושב תרכומ

 .879 בייהראב ,ייטרבוש הידמיטלומ'

 םייטפוא םיקסיד

 תידעלב תוגיצנ הלביק מייעב המסידא תרבח

 סיקסיד קווישל תינפיה 81604 תרבח לש

 לש ןורכז יחפנב ,5.25"-ו 3.5"  םיטפוא

 :עצוממ השיג ןמז .600%8-ו 2

 תוחפ 3.5" קסידבו 5.25" קסידב 36

 קסידכ עצומ יטפואה קסידה .4311560-מ

 ןזואמ ןפואב וביצהל ןתינו ינוציח וא ימינפ
 .ךנואמ וא

 2 ב 0%

 תוריש ימושייל חותיפ תכרע
 קזב לש 58

 קוושל הליחתה הארתהו תרושקת רוכ תרבח

 םימושי* חותיפל הכרע הנכות יתבלו םיחתפמל

 6 תוילארשי תורבח לש תועדוה 6

 .קזב לש 61,488 תוריש לומ ודבעיש םיבשחוממ

 -טו קזב תרבח לש שדח חותיפ וניה 60 58

 תורישי לבקל ישיא בשחמ ילעבל רשפאמה ,דרל

 -שה תמרה יפל ןפלטמה יטרפ תא ןופלטה ךרד

 -הו ןופלטה וק לע חלשנה עדימב שומיש .תרפופ

 םימושיי חותיפ רשפאמ ,בשחמה גצ לע ותגצ

 -פה תא הליכמה חוקלה תסיטרכ ןוגכ ,םיידועי

 .ןפלטמה תודוא םישורדה םיטר

 5695-ב קייודמ הנומת דוביע

 -רכ לע הטירכה \ ד8/א51.411סא תרבח

 דוביע ירצומ לש ש1510א-8 תחפשמב שדח סיט

 דכול" אוה 55-06 סגד .םירקי אל הנומת

 -מה קושב דיחיה ([ד\או5 08 ₪58) ייהנומת

 ריחמ סע יעדמ-יתדבעמ דויצ תמרב קויד בלש

 -יירד סע קפוסמ סיטרכה .רלוד 700-ל תחתמ

 -ילש תרשפאמה ,8\.01.0841-1 תנכותל סירב

 -ממ הנומתה תדיכלמ לחה ,ךילהתה לכב הט

 תילאוזיו הרוצב ,הספדהה דעו ואדיווה תמלצ

 האלמ תויצקנופ תירפס סג תללוכ הנכותה .הלק

 -הל ןתינו ווחנסייפ לש 1.1, תירפסכ הייונבה

 .(זא1ג61א0) האמדה ימושי חותיפל הב שמתש

 -ימב ;םייתדבעמ סה סירקיעה סימושיה

 סהב ,המודכו האופר ,היגרולטמ ,היפוקסורק

 לע תוירטמואיג תודידמ עוציבל הובג קויד שרדנ

 תוישעת סרטילימ :לארשיב סיקוושמ .הנומתה

 םיעוציבה ינחבמ

 םינכדועמה

 6 1485 לש

 לשו

 ק6 ₪6ח5ח 0

 \/וחפ6פח6ת 0

 א6ז86ח6ח 2.]
 רתוי וא תחא לש קתעה הצור התא םא

 תואסריגה) ונלש ןחבמה תונכותמ

 3.5 טקסיד חלש ,(!רתויב תונכדועמה

 (הפיטעב שדח) 1.448 /שטניא

 תנעוממו תלייובמ ,תדפורמ הפטעמב

 .(ןחבמ לכל דרפנ טקסיד) ראודב הרזחהל

 מ'עב רואל האצוה עדילאל
 .61091 ביבא לת 9237 .ד.ת

 םישדח םירצומ

,% 22 

 ב 1
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 עבצ יקרוס
 152 ימעמ ךשמה

 תא גריד ונלש םיעבשומה רבחש תורמל

 יעוציב תניחבמ תיעקרקה רוזיאב 120000-ה

 תקפסמ 1808780 ,לדחמ-תרירבב עבצה

 ךשגות-ה רביירדב םיקזח םילכ לש הרוש

 תונומת ,העתפהה הברמל .תונומתה רוצפישל

 -וט וארנ ,רתוי לוזה 80006-ב וקרסנש עבצ

 רתוי רקיה ויחאב וקרסנש הלא תמועל תוב

 תווט הארה 80006-ה .(לדחמ תירירבב ,בוש)

 -יפ םע ,120000-ה רשאמ בחר רתוי סיעבצ

 .ריפש םיעבצ-רוז

 לנש לש רופא-תלקסב תוקידבה תואצות

 תואצותל תוכופה קוידב ויה סיקרוסה

 ןיב היה 120000-ה ולא תוקידבב .עבצה

 קורסל ותלוכי ךא ,(ישילש סוקמ) סיבוטה

 לש רופאה-ינחבמ תואצות .תלבגומ רוחש

 ,המירעה תיתחתב גוריד ול ונקה 80000-ה

 ינש .יתימא רוחשל עיגהל חילצה אוה ךא

 120006-ה ,םיוקה ינחבמב וחלצ סיקרוסה

 .ישיש םוקמב 80000-הו ינש סוקמב גרוד

 דואמ תוקירס וניגפה 1%3גזגטא-ה יקרוס

 םיקרוסב רבודמ רשאכ אלפ אל) תויטיא

 סתוא הגירבה סתוריהמו ,(םירבעמ השולשב

 .וז הקירסב רתויב םייטיאה השישה ןיב
 ריהמ היה ,רתוי הנטק הנחבא סע ,80006-ה
 תוינש 8 תוקד 2 לש עצוממ םע) 120000-המ
 .(תוינש 24-ו תוקד 2 תמועל

 .תיסחי הלק התיה םיקרוסה ינש תנקתה
 ,ךשגות רביירד ותואב םישמתשמ סהינש
 -תל ףסונב תוישומיש תונוכת המכ קפסמה
 -יה םיאצמנ הלא ןיב .םייטרדנטסה םידוקפ
 -ית תומוקעב שמתשהל וא רוציל תלוכ
 תודוקנ רוחבל תלוכיהו (המאג) עבצ-ינוק
 סג עיצמ רביירדה .הרהבהו הללצהל סוחיי <

 .תשר תוינבת לש לודג רפסמ

 ךש4:ת-ה קשממ ,תוליעומה ויתונוכת תורמל
 רשאכ .120000-ב דחוימב ,ייםיגאביי אלמ
 הקירסה ןמזב תכרעמה הלעננ ותוא ונחב
 -יאל הקקזנו ,הליגרה הקירסהו תמדקומה

 וא ייאפוקי ןמסה ,תאז דבלמ .רק לוחת

 חטשמ םיעיצמ סירצומה ינש .יארקאב סלענ
 יוסיכה .יצניא 11.8 לע 8.5 לדוגב הקירס

 רשאכ בטיה לעופ םימגדה ינשב לפקתמה

 ןימז םיפקש םאתמ .םירפסמ רמוח סיקרוס

 .5695-ב

 וק תוקירסב בטיה לעופ 120000-הש תורמל

 אל עבצ קרוסכ ויעוציב ,(80006-ה םג ומכ)
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 עבצ יקרוס

 עיצמ ,ורותב 80000-ה .תוצלמהב ותוא וכזי

 ויחא ומכ ךא ,עבצ תוקירסב תובוט תואצות

 קיפסמ תללוכ האצות קפסמ וניא ,לודגה

 .הבוט

 טמא
0, 06120055 

 וניה אגא 06120058-ה ,54000 ריחמב

 רתויב םימכחותמהו סירקיה סיקרוסה דחא

 הקירס עונמ עיצמ אוה .תיתנשה הריקסב

 הנבמ ותואו ,ההובג הנחבא לעב ינשדח

 .םיינעבות רואל-םיאיצומ ךשומש דימע

 תוחפ רצומ אוה ,52495 ריחמב ,/61260-ה

 לש תובוטה ויתואצות תורמל .ינתפאש

 לש םיידילוסה ויעוציבו 06120055-ה

 ירוחאמ םיראשנ םירצומה ינש ,061260-ה

 -נש ,א01016%-ו 112, פסח לש םיקרוסה

 לש קושה ריחממ שילשכב סירכמ

 .0120052-ה

 המישר גיצמ 6120055 -ה ,םיליפנה ףגאב

 הנחבא עיצמ אוה .םימישרמ םיטרפמ לש

 ירחא 2400 ,12006קו לע 6000קו לש תיטפוא

 קמועו ,2א18 חפנב 1/0 ץצוח ,היצלופרטניא

 לוכי אוהש ךכ ,תויביס 30 לש ימינפ סיעבצ

 עיגמ קרוסה .םיעבצ דראילימ לעמ תוהזל

 הסריגה ,ללכה ןמ אצוי דשּגות רביירד סע

 60% ?תסוס'וסק 2.5 לש האלמה

 םייחה לכל סניח תינכט הכימת ,י'תונולחייל
 .ןייוצמ שומיש רפסו

 םאתמ םג לולכ 15/2-לו 20-ל םילדומב

 סע דובעי קרוסה ךא ,תויביס 8-ל 2

 630665 םאות 5081 קשממ סיטרכ לכ

 11 לע 8.5 לדוגב םיפקשל םאתמ .1

 תונקל לכותו ,םימגדה ינש רובע ןימז 'ץניא

 .061260 -ה רובע םיפד 25 לש םיכמסמ ןיזמ

 ש6120058-ה לש ינקיידה הקירסה עונמ

 עבצ תקירס עצבמש עבצ-תאמדה ביכה ליכמ

 -בצ םירטליפב שמתשהל ילבמ דחא רבעמב

 .תחא הרונממ רתוי וא תומזירפ ,םיינוע
 קפסמ עונמהש תנעוט שא[ 2 6

 תונימאו רתוי הבוט םיעבצ תותשר תמאתה

 תורצונה סואיתה תויעב תמלעה יייע תיאליע
 -דמ 3-ב תושמתשמש דחא רבעמ תוכרעמב
 .םייטמורכונומ םיאימ

 הובג תיטפוא תופיפצ ךרע .00612005-ל

 תלוכי לע עיבצמ הזו ,ללכה ןמ אצוי ןפואב

 רופא לש דואמ סיבורק סינווג ןיב ןיחבהל
 רתוי הז רטמרפש סםיבשוח 04% .עבצ וא
 חווטמ וא עבצל קרוסה תושיגרמ רתוי ינוח
 5% ןיב ןיתבמ אל קרוסה סא ;סיעבצה

 לכות אל הנכות תליבח ףא ,7% ןיבל רוחש

 .השעמ רחאל עדימה ןדבוא לע תוצפל

 -מב תובוט תואצות גישה 6120055-ה
 גרבתהל ול רזע יקנעה 1/0-ה ץצוח .םינחב

 יעוציבו ,הקירס תוריהמב ישימחה סוקמב

 פפסח -ל קר םיינש ויה ולש רופאה-תלקס

 -תה וקה תוקירס ינחבמב ,לבא .25-800 ?זס

 עבצה ןחבמב .דבלב תועצוממ תואצות ולבק

 -הל היטנו ןטק חווט שי קרוסלש ,ררבתה

 -הל ותלוכי לבא ,םודאב סיזגהלו לוחכ םילע

 איה םירוטקפסה תווצקב סיעבצ ןיב ןיחב

 תפיפצ לעב קרוסמ תופצל לכותש יפכ) הבוט

 .(ההובג תיטפוא

 -וח הארה אל 0612005ת-ה ,וניטפוש יפל

 -וס ,בוש ךא ,םימוחתה ןמ דחא ףאב תושל

 -ו 117 563056 1[סא ןוגכ ,רתוי סילוז םיקר

 תוכיא וארה | ,א!גסזסו6א 5040/3860 7

 .לדחמ תרירבב הקירסב רתוי הבוט

 ומכ הנחבא התוא עיצמ 061260-ה

 תא ואצמת ולש הליבחבו ,00120055-ה

 קמועב אוה לדבהה .הנכותהו הרמוחה התוא

 -עמ 3 עונמבו (30 תמועל תויביס 24) עבצה

 חטשמ ,תאז דבלמ .סכחותמ תוחפ סירב

 ולדוגב רבוע 'צניא 14 לע 8.5 לדוגב הקירסה

 .(11.8 לע 8) ש0120055-ה לש הז תא

 ומכ סינתבמב חילצה אל 61260-ה

 האצותה וקה תקירס ינחבמב .6120058-ה

 קחדנ אוה רופא-תלקסבו ,תעצוממ התיה

 אוה תוריהמה ינחבמב .ןורחא-ינפלה סוקמל

 לודג הקירס ןמז סע ,11-ה סוקמל עיגה

 ןיאש ללגב ,00120058-ה לש הזמ 44%-ב

 -סה ןונגנמ תאו לודגה 1/0 -ה ץצוח תא ול

 תווט .רוכבה ויחא לש דחא רבעמב הקיר

 68-ה תומוקעו ,תיסחי לודג ולש סיעבצה

 לש וזמ העורג סודאל-לוחכ תזוזת וארה

 לנחבמ סגו עבצה ינחבמ סג .06120055-ה

 תדרפהב סירכיג םיישק וארה רופאה-תלקס

 ,תוילאוזוה תוכרעהב .םיהכ | סינווג
 לכב הלבטה זכרמב ךרעב גרוד 61260-ה
 .טופיש תירוגטק

 -חב םיעיגמו בטיה סיננכותמ סיקרוסה ינש
 רחאל 24004ק: סיעיצמ ,תויביטקרטא תוליב
 ןמז דמעמ קיזחהל סייונבו ,היצלופרטניא
 ,רתוי םילוז םיקרוס המכ תוחפל ,לבא .בר
 -סב םהינשמ םיבוט ,רתוי הכומנ הנחבא סע
 קר תורכינ סהיתוערגמ .3000קו-ב תוקיר
 -חת םיכפוה םילדומה ינשו ,האוושה רחאל
 םישרודה סימושייב רבודמשכ קר םייתור
 ,ההובג הנחבאב הקירס
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 רותב לביקש עוה | םשה | תורמל

 ,השדח הליבחב | (:סז016א 568ת/460ז [][

 סייוניש ללוכ סצעב 85 0תה1/16618 120-ה

 -סל תינבומ תלוכי ול םינקמש םייתועמשמ

 תא םיציפקמ הלא סיוניש .םיפקש תקיר

 %2295 דע 51895-ל יתועמשמ ןפואב וריחמ

 הצור התא סא ךא (תפרוצמה הליבחב יולת)

 -דכ השיכר היהת וז ,םילודג םיפקש קורסל

 .תיא

 עונמ ותוא לע ססובמ 0תוח6618(/1 126-ה

 -שמ א[וטזסו6א-ש הקיטפוא התואו הקירס

 508תא[8א6ז -בו | 509ת[3אטז 1-ב תשמת

 הנחבא 0חוחוא6048 -ל ,סהל המודב .[[אש

 יצניאל תודוקנ 300 לע 600 לש תיטפוא

 -ומ 5031 סאתמ ,(היצלופרטניא רחאל 1200)

 -ומה וא תיטרדנטסה הסריגה ,םינפב ןקת

 460% 08002(720  25 לש (10) תלבג

 חתלצומ ןונכת סע דא3וה רביירדו "תונולחייל

 .טלחהב

 ןיב | הלידבמש | תירקיעה | הנוכתה

 לש םיקרוסה ןיבל | 0חו/6482 12-ה

 תא ךפוהש ינשדח סזינכמ אוה אוז

 איצות קר .םיפקש קרוסל תוזירוב קרוסה

 תא הצוחה ךושמתו המוקממ הנטק תיחול

 -ונה תא בבוסל לכות רבכו ,הקירסה תרונמ

 -ורפ .הלעמלמ סיפקשה לע ריאתש ךכ הר

 תיטנגלאו הלק רתוי הברה איה וז הרודצ

 אוהו ,םשוגמ םיפקש הסכמ רוביח רשאמ

 -קש קורסל תלוכי .ספוחוא664ג 120-ל הנקמ

 לע 8.5) הקירסה חטשמ לכ תא סיסכמה סיפ

 שמתשהל ןתינ המוד ןפואב .('ץנלא 5

 -וד תורוקמו סידב קורסל ידכ הז דוקפיתב

 .תופיקש לש תרחא וא וז הדימ ילעב סימ

 לש הלאמ ולפנ 0חפו644-ה תואצות

 לביק םהב) תוריהמה ינחבמב 4668/5635%-ה

 .(12 סוקמ) סםיטפושה גורידבו (14 סוקמ

 ינתבמב (12 סוקמ) תווש ויה תואצותה

 סחוח1א644-ל .וקה תוקירסבו רופאה תלקס

 -צה 808-ה תומוקעו ,ידמל רצ םיעבצ חווט

 -כב טיעמהלו קוריב סיזגהל היטנ לע ועיב

 תואצות ךא ,בוט וארנ םיללצומ סיטרפ .לוח

 -בו סיינוניב סינווגב תומישרמ ויה אל טלפה

 .רתוי םימח םיעבצ

 אפ סחוחו/644 12-ה ,יתילכת-בר רצומכ
 -ורש םישמתשמ ךשומש ינוניב ההחתמ אוה
 ערכוה ךא ,םיפקש תקירסל תורשפא םיצ
 תוחפ םיריחמב םירחא סיקרוס יייע רוריבב
 .םירקי

 עבצ יקרוס

 תולמל]
 (20 דומעמ ךשמה)

 סויטנפה לביק הלא סינחבמב .(ונלש הרקמב

 100 תואסריגל ,המאתהב ,90-ו 100 לש ןויצ

 150 ייאפלא" דבעמ ,האוושהל .ץרהגמ 90-ו

 וגידניאייה ,85 ןויצל עיגמ לטיגיד לש ץרהגמ

 5טקסז8/486-ה ,86-ל סקיפרג ןוקיליס לש י2

 [זק-ק4735/99 שדחה דבעמה ,55-ל ןאס לש

 קסו/מקנוגווסח תנחתו 81-ל דרקפ-טלויה לש

 הפצ הדוקנ ינחבמב .63-ל העיגמ מבי לש 0

 -אב דבוכמ םוקמ ספות םויטנפה 2

 וגידניאה ,אפלאה ירחא טלחהב לבא ,עצמ

 .1זק-ש/\ 735/99-הו

 %86 ירפסממ תדרפנ לטניא .4

 -וש לטניא ,סדוק ןויליגב ונרכזה רבכש יפכ

 םידבעמה לש םינומיסה תופיצר תא תרב

 לש תוריהמה תשלושמ הסריגה .התרצותמ

 האצי ,כא3 ארקת יכ ועכיחש תאז ,6

 תשקעתמ לטניא) כא4 - עיתפמ סש סע קושל

 םוסחמ ,תחא הלימכ 1חו0[|6א4 דימת בותכל

 תא הל ייבונגייל סיצורש הלא יפלכ ףסונ

 -שו 486 תורפסה תא הטימשה לטניא .(סשה

 א4 יכ אדוול מייע ,ירפסמה ףצרה תא הרב

 -ומ פא4-ה .ןגומ ירחסמ סשכ סשרהל לכוי

 <רהגמ 75-ו 100 ,תואסריג יתשב וישכע זרכ

 .\רהגמ 83 תסריג סג לטניא ףיסות דיתעבו

 תוריהמה שילשב ןבומכ ץר ינוציחה קיפאה

 .\רהגמ 25-ו 33-ב רבודמ רמולכ ,דבעמהמ

 המוד היגולונכטב םייונב םישדחה סידבעמה

 ,ןורקימ 0.6 לש הירטמואיג .שדחה סויטנפל

 היגרנאב ןוכסח תיגולונכטו טלוו 3.3 חתמ

 ןומטמ ןורכז םיללוכ כא4 ידבעמ .תרפושמ

 486 ידבעמ רשאמ (טייבוליק 16) ולדוגב לופכ

 םיבוט םיעוציב םיקפסמ סה לטניא ירבדלו

 -הה תכירצ .48602/66-ל סחיב זוחא 50-ב

 -מב םתוא ןיקתהל תרשפאמ הכומנה קפס

 ,לטנא לש :60א₪ גורידב .םיאשינ םיבשח

 75 תסריגלו 435 ןויצ שי ץרהגמ 100 תסריגל

 -למ רתוי זוחא 7-ו 46-ב - 319 ןויצ ףרהגמ

 םידבעמה תזרכהל ליבקמב .4861)א2/66 דבעמ

 -ומ תואסריג לע לטניא העידוה םישדחה

 .םא4 ידבעמ רובע 261 ירקב לש תומאת

 ינחבמ

 םיעוציבה

 םינכדועמה

 6 1485 לש

 25 185 לשו

 םינויצל .ירמגל םישדח םינחבמ)

 םינויצה םע רשק ןיא םישדחה

 ןוכדיע .תומדוקה תואסריגב םיגשומה

 תוושהלו ךישמהל הצורש ימל הבוח

 .(1994-ב םיבשחמ תרמוח

 ק(6> 6ח6ח 0

 \/וחפ6ח6ח 0

 [46186ח6ח 2.]

 /וס686ח6ח 0
 (שוטניקמ טמרופ)

 רתוי וא תחא לש קתעה הצור התא םא

 תואסריגה) ונלש ןחבמה תונכותמ

 3.5 טקסיד חלש ,(!רתויב תונכדועמה

 (הפיטעב שדח) 1.44 ₪8 /שטניא

 תנעוממו תלייובמ ,תדפורמ הפטעמב

 .(ןחבמ לכל דרפנ טקסיד) ראודב הרזחהל

 מ'עב רואל האצוה עדילאל
 .61091 ביבא לת 9237 .ד.ת
 תורשקתהל ןופלט ,אלמ םש ןייצל אנ

 ונמ רפסמו

 .(דבלב תילארשיה הרודהמה / 0 וש/\0\קעוש ייונמל תורישה)
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 -ר רווה
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 ידטמ חאוושה

 םינותנ
 (68 דומעמ ךשמה)

 -יאכ שמשמ הדשה סא ןייצמ התא וב סוק
 -כמ בצעמ ,לדחמה תוחוד תא קפסמ ,סקדנ
 -שה תדוקנ התואל תוכיישה תובותכו סיבת
 טירפת תחת ףודפיד לש היצפוא .הפק
 -מה ןיב תוריהמב גלדל ךל רשפאמ ,הגוצתה
 .םינושה םיכמס

 רוויד תרשפאמ םיבתכמה בוציע תייצפוא

 עימטהל אוה תושעל ךילעש לכ ;ףמאמ אלל

 תוקבדמ תייצפוא .טסקטה ךותב תומשה תא

 תרדגומ המישר ןיכהל תרשפאמ תובותכה
 רוחבל ןתינ ןתוא ,תויוות יגוס לש שארמ

 יגוס לש יטרדנטטסה דוקה תועצמאב
 סא .הקבדמה לש תודימה יפל וא ,תויוותה

 לוכי התא ,ךל סיאתמ וניא ליינהמ דחא ףא

 ךל תרשפאמה ,"סירחאי' תייצפואב רוחבל

 תוידוחייה תושירדה יפל תויוות רידגהל
 ךל סירשפאמ סקודרפ םגו ססקא םג .ךלש

 לבא ,תובותכ תכרעמו םיבתכמ בצעלו רוציל

 לש וז ומכ ךכ לכ הלק הרוצב אל

 ל

 הלק איה ,הנבמ ךותב עדימ רחא שופיח םג

 התא רשאכ .וז תכרעמ תועצמאב דואמ

 -קה הנבמ ךפוה ,שופיחה תימלצ לע שיקמ

 הנבמ יפל אתליאש ןולחל םינותנה תדל

 הדש לע ססובמה שופיח עצבל ידכ .(02₪)

 -יב וא ,םיכרע שיקהל ךילע ,רתוי וא דחא

 שיקהל זאו םימיאתמה תודשה ךותל ,םייוט

 -ותכ ,יישופיח עצביי תאטבמש תימלצה לע

 -ותה ףסוא לע רדוסמ ןפואב עונל לכות האצ
 .האצ

 תוקזח ןה תכרעמה לש שופיחה תויורשפא

 ףדמ .שומישל תולקו ללכה ןה אצוי ןפואב

 -ורל תוימלצ לש ףסוא ,יישופיחייה לש םילכה

 -בה תא טשפמ ,ךסמה לש ןוילעה הצקה בח

 -וא הסנכה ידי לע שופיח ייוטב לש הינ

 הנושיי ,ייל הוושיי רובע םילמס לש תיטמוט
 .ידכו יימ

 -וא עוציב יכרצל ,ורקמב תשמתשמ תכרעמה

 ורקמה .סימושיי עוציבלו תומישמ לש יטמוט

 ומכ תולועפ עצבל ךל רשפאמ תכרעמה לש

 -יב ,תרחא תיפצת תדוקנ לש ךמסמל רבעמ

 .הדש לש ךרע תעיבק וא ןוימ וא שופיח עוצ

 סירותפכל ורקמ תודוקפ רידגהל םג ןתינ

 תודוקפ לש םיפסוא רושקל ןכו .םימייוסמ

 1994 לירפא לארשי 6

 סינותנ ידסמ תאוושה

 ,ןטק סושיי ןתרזעב תונבל ידכ וידחי ורקמ
 -ומ הקיגול תרשפאמ הניא תכרעמה סלוא
 .תבכר

 איה - בוט השוע 4228040011 תכרעמש המ

 הל םירסח סלוא ,דואמ בוט תאז השוע ןכא

 :המגודל .קמועל םינותנה תניחבל סיעצמא

 -מש רבד ,תינבומ טוטריש תורשפא הל ןיא

 -יק לע ךומסל בייח שמתשמה יכ ועמש

 רצומב רזעהל ידכ ,םימצע תעמטהו תוירוש

 הנבומ יעצמא רסח ןכ ומכ .רחא טוטריש

 .םיימינפ םייטסיטטס סיבושיחל

 תלנגומ תלוגיק

 וניא ,2780 011 לש םינותנה דסמ עונמ

 -יעי הרוצב תולודג תואלבט תאשל ןנכותמ

 -תב רדגומה יאלבט-בר הנבמה תיינב .הל

 העונת סלוא ,הלק התיה ונלש יוסינה טירס

 ;דואמ תיטיא התיה תומושרה ןיב תרדוס

 תחא המושרמ עונל ידכ תוינש רפסמ ושרדנ

 וז הרוצב םישמתשמה סישופיח .התנכשל

 .דירחהל סייטיא סה סג ויה

 2ץא0 864 תכרעמש ריבס הז ןיאש סגה

 -יעה סינותנ ידסמ חותיפ ילכ סעפ יא היהת

 המיאתמ קוידב איה ,ךלש הרבחה לש ירק

 יתרבח ללכה עדימל תושיגנ ךירצ התא סא

 רוציל ךירצ התא סא וא ,דואמ ןטק ףמאמב

 .םינותנ ידסמ לש טושפ סושיי תוריהמב

 והחס50 ד 0-05 0

 ןולח ביבס היונב וז תכרעמ לש 1.1 הסריג

 סימצעה רובע תוימלצ ללוכה סינותנה דסמ

 ,הנבמ ,אתליאש ,הלבט :םינותנה דסמ לש

 לע שיקמ התאש תעב .לודומו ורקמ ,חוד

 -פה יגוס לש המישר גיצמ ססקא ,תימלצה

 ירותפכ השולש .יזכרמה ןולחב ולאה סיטיר

 -אמ ןולחה לש ןוילעה קלחה בחורל וידר

 חותפל וא םישדח םיטירפ רוציל ךל םירשפ

 -אמ הז ןוגריא .סימייק סיטירפ ךורעל וא
 םיטנמלאה לכ רחא תולקב בוקעל ךל רשפ

 .ךלש םינותנה דסמ לש

 שומישל לקל ססקא תא ךפוהה רחא יעצמא
 (60₪ ייסיזמר תויסיטרכיי ארקנש המ אוה

 -מה ליבשב ךתוא תוכילומ הלא .64805)

 -או .תותליאש ,תואלבט תריציל סיאת

 ףסונב .םינותנה דסמ לש םירחא םיטנמל

 (\/12/805) ייסיפשאיי קפסמ ססקאה ךכל

 הרזע תובית תועצמאב ,ןתוא םיכירדמה

 -ואמ הלא תובית .רשקהל תושיגרה תונווכמ

 -כה הכרדה תורבוח השעמל ןהו בטיה תונגר

 .הנבמה תריציב תורושקהו תוריהבב תובות

 ִּצ

 תואסריגה לכ רשאכ

 ,רואל הנאצת תושדחה

 ואגתהל טפוטורקימ לכות

 ותויב הבוטה היצרגטניאב

 תוכזב ,תוכרעה ןיב

 05 2.0 תיגולונכט

 תאצוי הרוצב שומישל לק אוה ילכה דועב

 סקודרפ ומכ אלש .עוצעצ אוה ןיא ,ללכה ןמ

 המאתהה תא עיצמ אוה ןיא \/1א005 -ל

 -מל םינותנ דסמ ימושייל השורדה שמ תשמל

 סטסקא לש תוילנויצקנופה סלוא .םינעוצק

 סניאש סירחאה סירצומה תא הברהב תרבוע

 70201 | ק08-ה ומכ | ,תונכיתל

 .סוטול לש ון אטס5

 באכ אלב ןונכית

 ךל עיצמ ססקא ,שדח הנבמ רצוי התאשכ

 תועצמאב תחאה :ךשמהל תויורשפא יתש

 .קיר הנבמ תועצמאב הינשהו ייהנבמה ףשא"

 ססקא ,י'הנבמה ףשא" תא רחוב התא סא

 -ירב ינבמ העבראמ דחא רוחבל ךממ שקבי

 -בט הנבמ ,דיחי רוט לעב הנבמ :לדחמ תר

 תונומת .ןב/בא הנבמ וא יפרג הנבמ ,יאל

 תויצפואהמ תחאל הסג הרוצב תומיאתמש

 -ישה תבית לש לאמש דצב תועיפומ הלאה

 -מה ףשאה תא תרגשמ הריחבה עוציב .הח

 תועצמאב שורדה עדימה תא שקבמה סיאת

 לכ לע תינעש רחאל .החיש תובית תרדיס

 -ותה סא סג .ךרובע רצוימ הנבמה ,תולאשה

 לכמ ,תיצרש ומכ קוידב הניא תרמגומה האצ

 .שומישל הלק איה - סוקמ

 הזל המוד ססקא לש םינבמה ןונכית יעצמא

 תבית .טפוסורקימ לש קיסייב לאוזיוו לש

 לש םיטנמלא רפסמ תרשפאמ הפצ סילכ
 -יקה לע חקפמ ייתואשרהייה ןולחו קשממ
 בחרה רחבמ .םיטנמלאהמ דחא לכ לש סיעוב
 רפסמ תועצמאב ירשפא טוטריש יגוס לש
 .רבכע תושיקנ לש ןטק
 :על דודיק רושקל ןתינ קיסייב לאוזיווב ומכ
 לע הרקב ךרוצל שמתשמ קשממ לש םימצ
 סדוק רוציל ךילע ,ןכ תושעל ידכ .ותוגהנתה
 -קל ךכ רחאו םיגותנה דסמ ןולחב ורקמ לכ
 ססקא .תואשרהה ספוטב עוריאל ורש



 ,םינבומ סורקמ םישימחמ רתו: םע קוושמ

 ןכו 18080, 281אד ומכ תויצקנופ םע

 סניא סינבומה סורקמה סא .ס0? אא[

 התא ,ושעיש הצור התאש המ קוידב םישוע

 ידכ אטא60ע5 ארקנה ורקמ רוחבל לכוי

 .(0085 84516-ב תדדוקמה תינכות עצבל

 -וד לש הריציה תא םיטשפמ ,חוויד יפשא

 התואו ,םיעוביקה ןיב ךתכלוה ידי לע תוח

 םיכסמה תונכיתל תשמשמה םילכ תבית

 .תוחודה ןונכית לש דומב סג תמייק

 וב לכמ לכה

 ,תואלבטה לכ תא תנסחאמ ססקא תכרעמ

 תוסחייתמה תותליאשה לכו םינותנה ןולימ

 דסמ \בוקב תוחודהו םינבמה ,ןולימ ותואל

 השיגל תונורתי רפסמ שי .לודג דחא סינותנ

 לש ומויקש הדבועה איה תחא הדוקנ .וז

 לטבל לוכי ךניאש ותועמשמ לודג דחא בוק

 -נה דסמב סיינויח סיצבק תועטב תונשל וא

 הנבמה תועמשמ ,השעמל .ססקא לש סינות

 -ילתה תומלש תחטבא איה ,הזה יטילונומה

 -ונה איה וז השיג לש תפסונ הלעמ .תיתוסח

 סניאש ,רתוי סיכורא תומשב שומישב תויח

 -ומ וזה תויחונה .סודה יללכ ידיב םישרומ

 -במ ,תואלבט רומשל ךרוצ שי רשאכ תשגר

 .סירחא םיטנמלאו תותליאש ,םינ

 תועצמאב סיאטובמ תואלבט ןיב םיסחי

 -מו סםיצבקה טירפתב "סחי תייצפוא"'

 -מב .םינותנה דסמ ןולימ ךותב םינסחוא

 םימושייןיב ורקמ תובש
 (80 יממ ךשמה)

 -חה תויצפוא העיצמו (טאדצקםפ) סיננמ

 -ומ הפשהש תורמל .תוקזח םינתשמ תפל

 -במ תונבל ןתינ ,0010-לו 1 יאנתל תלבג

 .הלא תודוקפב שומיש ידי לע םירחא םינ

 רשא תופולח יתש ןנשי ךא םיכרעמ ילכב ןיא

 תובר המצועו תושימג ,םימעפל ,תועיצמ

 ,1]518א6 ייומד םינתשמ רוציל ןתינ .רתוי

 -מב לופיטל תוקזח תויצקנופ הליכמ הפשהו

 סש סע סינתשמ סג רוציל ןתינ .ולא סינתש

 -או ינפל % ןמיסה תפסוה ידי לע ,ירטמרפ

 .הנתשמה סש ירח

 תונולחב לופיטל תויצקנופ

 -של תויצקנופ לש בר רפסמ ליכמ \\/גתטגוסה

 .המצע \/ותסש5 תביבסבו ימושייב הטיל

 -חתה לכ תומש תפילשל תויצקנופ תומייק

 לוקב לופיטל ,םמוקימו סלדוג ?ונישל ,תונול

 -הל לכות .לוק לש תונוש תוידמב לופיטו

 .סיוסמ ןולח לש רצוקמ סשב סג שמתש

 םינותנ ידסמ תאוושה

 ססקאל העידומה היצפוא תמייק תכרע

 ,יטמוטוא ןפואב תיתוסחיתה תומלש בייחל

 תומושר רוציל םילוכי םניא םישמ תשמש ךכ

 איה וז החיש תבית רעצה הברמל .י'תומותייי

 ידמל הבולע הרוצב תוננכותמש הלאמ תחא

 -יא .שומישל תנתינ איה ןיא .ססקאב

 םיסחי תוארל תורשפא לכ ןיאו יביטיאוטנ

 .ןכל םדוק ורדגוה רבכש

 טסקא לש עונמה

 המ וא ,הלבט תויהל יושעש - הנבמל רוקמה

 רדגומ - כצא 4521 ארקנ ססקא יחנומבש

 .הנבמה לש תואשרהה תמישרב

 תואצות לש סיפסוא סה צא45815-ה

 התא רשאכ :ישומיש טנטפ ילעב אתליאשה

 הלבטה ,עצא45₪1-ב והשלכ יוניש עצבמ

 -וג וז הלועפ .איה ףא תנכדעתמ תסחוימה

 סושמ םיעוציבב סימוצע תונורתיל תמר

 סחייתהב דואמ ןטק אוה כצא4581-הש

 .יללכה סינותנה דסמל

 לעב ןולח תועצמאב סירצונ כא 45815-ה

 -טה תא גיצמ ןוילעה קלחה .סםיקלח ינש

 םיסחיה תאו אתליאשב תוברועמה תואלב

 -שה תגצה אוה ןותחתה קלחה .ןהיניב

 תמישר תגצומ וב (082) המגוד יפל אתליא

 -ירק סע דחי אתליאשב וללכיש תודשה

 .הריחבל סינוירט

 ,בוט ללכ ךרדב םידבוע צא 458158-ה

 םישקמה יפוריצ תולבגמ

 -ייל םישקמ יפוריצ תחילשב קר ךמות ילכה

 הרישי הלעפה לע תוססבתמה תופש .סימוש

 -פה יוהיזה דוקל תוקוקז ,חיש-ודה ןולח לש

 -פל ךתוא תבייחמש היצפוא ,ןולחה לש ימינ

 סוקמב תטלקומ הייצקנופ תועצמאב לוע

 -מה יפוריצ תייצטניירוא לבא .בותכ דוק

 תויעב רוציל הלוכיש ,תוחישק תרצוי תדלק

 יוניש ,המגודל .תולק הנתשמ סושייה סא

 -יש רוציל לוכי טירפתב תויצפואה רפסמב

 הלא םילק סייוניש .טירסתה דוקפתב סייונ

 -תה סא ,תורומח תויועטל סורגל םילוכי

 .הנוש הרוצת תולעב תוכרעמב ןקתוי טירס

 תינטרפס הביבס

 -חה סלוא ,תבלושמ חותיפ תביבס ילכל ןיא

 תנכותכ תדרפנ הכירע תנכות העיצמ הרב

 -מת ךרוע לכב םיטירסת רוציל ןתינ .הפתוש

 \בוקה סש תמויס .אסוטקג0 המגודל ,םיליל

 לע ותוא ץירהל ןתינו ,(/1 תויהל תבייח

 -קה להנמב 45900366 תייצפוא) רושיק ידי

 החונ הניא הצרההמ הכירעה תדרפה .(םיצב

 קלחכ ונרציש םינבמה דחא .דימת אל סלוא

 -בט עבראמ תודש ללכ ,ונלש ןחבמה סושיימ

 ןה .ןב/בא לש הרוצתב ויהש ,תודרפנ תואל

 לכ וללכ ,ינשמה הנבמה ןהו ישארה הנבמה

 ןויכמ .תודרפנ תואלבט יתשמ םינותנ דחא

 סינותנ ליכה הנבמה לש סיקלחהמ דחא לכש

 ותוא רוציל הדיחיה ךרדה ,תורוקמ רפסממ

 -וא בייחש רבד ,כצא 48818 תועצמאב איה

 -הש סעפ לכב הכורא אתליאש ץירהל ונת

 .הנבמ ותואב ונשמתש

 אל .םילודג םיצבק םע היעב םג שי ססקאל

 םישולש תלעב הלבט שדחמ ןגראל ונחלצה

 רסוח ללגב ,8(/1 הספתש תומושר ףלא

 יוסינה בשחמש ףא לע תאז .ןורכיזב סוקמ

 ןכ ומכ .84א1 לש 8/16%-ב דייוצמ היה ונלש

 ללגב תלוביק לש תויעב הברהב ונלקתנ

 -אה רצויש סיינמז סיצבק לש לודג רפסמ

 2 (דטא!?) ינמז ןוסכיאל ונצקה רשאכ .ססק

 רסוח לש בצמל ונעגה 84/1 ןורכז טייבהגמ

 תא ונבסה רשאכ .תונוש תותליאשב ןורכיז

 -קה קסידה לע ןסחואיש תנמ לע 18א!/-ה

 -יבב תיטסרד הדירי ךכ בקע המרגנ ,חיש

 -ותנ דסמ ימושיי תונבל ךתנווכב סא .םיעוצ

 הבוט הריחב אוה ססקא ,םיבכרומ תצק םינ

 .שומישל לקו דומילל לק אוהש סושמ דואמ *

 ןיאש וחכוו: םינעוצקמ םיחתפמש ףא לע

 רואל םילכסותמ ויהי סהו קיפסמ קזח אוה

 ןיב תנילוצמ הרשפ הווהמ אוה ,ולש תולבגמה

 .הצקה שמתשמל לק שומישו חוכ

 .תבלושמ חותיפ תביבס הל הליבח ומכ

 ןתינש ,51א01.ם 5157 גוביד ילכ עיצמ ילכה

 גיצמ ילכה .טירסת תדוקפ ידי לע וליעפהל

 -פה תאו ועצובש תולועפה תא הארמה ןולח

 -ונ ךרע תוארל ןתינ .עצבתהל תדמועש הדוק

 הנתשמה סש תסנכה ידי לע הנתשמ לש יחכ

 .5תסש 303016 הדשב

 בותכת וב ,חיש-וד תונולח ךרוע ללוכ ילכה

 לכות הז ילכב .ןולחה תא רוצייש דוקה תא

 -ונ תינכות .חיש-וד תונולח תונשלו רוציל

 ךל תרשפאמ ,\(/1אא[/4080 תארקנה ,תפס

 -סת ףיסוהל וא תדלקמ ףוריצל ורקמ רשקל

 סג לוכי הז ילכ .רחחא סושיי לש טירפתל טיר

 -תל ןתוא ףיסוהלו ,תדלקמ תולועפ טילקהל

 .ןצירהל וא טירס

 יצבק רוציל ךל תרשפאמ רדהמה תסריג

 הרוצב קוושל לכות סתוא ,םייאמצע הצרה

 שוכרל ךרטצת רטפרטניאה תסרגב .תישפוח

 קוושל הצרתש טירסת לכ רובע האשרה

 המצע הנכותה תא ףיסוהל ךרטצתו רחאמ

 אוה ,ילכה לש תולבגמה תורמל .טירסת לכל

 תנכות .תומישמ לש בר רפסמל םיאתמ

 לש תיביטקרטא תוהשפא העיצמ הפתושה

 .יישוכרתש ינפל הסני
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 ףםונ בוביס
 06-ה חובילאב
 (34 דומעמ ךשמה)

 םידיקפת תפלחה

 תרוטקטיכרא תא האיצמה אל לטעא

 הלש הירפמיאה תא התנב אל מביו 6150-ה

 -ימה .ךפיהה קוידב .8156 תרוטקטיכרא לע

 ,4004 ) לטניא לש םינושארה סידבעמ-ורק

 לכל 8156 ידבעמ ויה (8085 ,80860 ,8

 לש א/א[את \א(ם-ה יבשחמ לכ וליאו רבד

 םי6186- סה (האלהו 5ץ5ו6חו/360-מ) מבי

 קר 6180-ה תשיג תא הצמיא לטניא .תפומל

 תוילנויצקנופה תא קפסל הצלאנ איה רשאכ

 דבעמב תבחרומ תודוקפ תצובק לש

 -מל םיעונמה תרדיסב ןושארה ,8

 -ומ תא וחעה םימוד םיצוליא .26 יבשח

 68000 ,תרדיט חותיפב הלורוט

 תא ואצמש) 6156 ידבעמ לש

 -יקמ יבשחמ ךותב סדועי רקיע

 -רא חותיפב לטיגיד תאו (שוטנ

 אלל הטלשש ,4% תרוטקטיכ

 ךשמב סיבשחמ-ינימב םירצמ

 68000-ה סג לבא .רושעמ רתוי

 - ךרדה ףוסל ועיגה א-ה סגו

 אצוי אלל סהלש סיפילחתהו

 -הו - 8186 ידבעמ סה ללכהמ

 -רא םג םאה איה הלאש

 ףוסל העיגה א866 | תרוטקטיכ
 1ךרדה

 -מס לע אוה חוכיווה לכש תנעוט לטניא
 -מה תודוקפה זוחאש .ןכותמ הקיר הקיטנ
 סיבלשל קוריפ אלל) דיחי רוזחמב תועצוב
 לש הזל המוד סויטנפב (דוק-ורקימ יייע
 תודוקפ תצובק"  רואיתהש 8156 דבעמ
 -וקפ 220-מ רתויב ןוומש דבעמל ייתמצמוצמ
 אוה (לוכאל לוכי ץסש6ז;6-הש יפכ) תוד
 תוקפתסה ראתל דעונש ,גשומ לש י'החיתמי"
 תולובגל רבעמ לא ,(תודוקפ 50-60) טעומב
 -יווה לכ ,לטניא תנעוט ,הרקמ לכבו .ריבסה
 םיעוציבה סה עבוקש המ .יטנוולר אל חוכ
 ךירצ םיעוציבה תאשו וגשוה םהש ךיא אלו
 םינחבמב אלו םייתימא םימושי לע דודמל

 סינחבמה) 57865 92 תמגוד ,סייטטניס
 תא .(סקנויהו ₪156-ה ידיסח םיטטצמש

 -אה המצועה תניינעמ יפוסה 'שמתשמה
 -ופ אוהש הויא אלו דבעמה לש יביטקילפ
 תודוהל ונילע וז הדוקנב .יתרואית לאיצטנ

 -פל ןיא וישכעל ןוכנו לטניא םע קדצה יכ
 .6-ה סלועב הרוכבה לע םירחתמ סויטנ

 סופת 6

 -על ןוכנ םילימה תא שיגדהל בושח לבא

 סויכ בצמה ,החיתפב ונראיתש יפכ .וישכ

 -מה חכה יכ ןכתי טלחהבו רתויב ליזנ אוה

 קיפא ץורפי הלורוטומו לפא ,מבי לש ףתוש

 -עה ע6-ל וב קיפא ,ינחלוש בושחימל שדח

 -עה שוטניקמה סע ףתושמ רתוי היהי ידית

 סע רשאמ ידית

 .יחכונה 26-ה

 תוחפבשמ תוחבשמ

 .סיקוורכ םיננכותמ אל םיינרדומ םידבעמ

 לולכתש החפשמב רוכבה אוה סויטנפה םג

 .רתוי תוללכושמו רתוי תוריהמ תואסריג

 סשב עודיה ,םויטנפ תחפשמב ינשה חאה

 לבא .הנשה יאמב תאצל יופצ ,254 דוקה

 ןה ?סשפז/6 -ה לש תויתחפשמה תורמויה

 -טה יכ עודי רבכ סו .הברהב תובחר

 4  ןנכתמ הלורוטומ-לפא-מבי טאריוומוייר

 . יסששז/6 לש הלומחב תודרפנ תוחפשמ

 ןיןיש 601-ה אוה רוציב אצמנ רבכש בבשה

 ₪126 ול תארוק הלורוטומ .מבי לש ןומיס)

 ,. ועו --

 ,תילוגו דיוד לע רוביטה הז

 הזב םידדומתמ ןאכש אלא

 םיבר "םידיוד" הז רחא

 םדיבשע לחנה קולחו

 רוהט ןוקיליס יושע

 האוושהב) מימ 11א11 ולדוגש (1

 הלעמל םע (סויטנפה לש מיימ 17א17-ל

 50-מ תוריהמו םירוטסיזנרט ןוילימ 2.8-מ

 תיגולונכטב רצוימ אוה .ףרהגמ 80 דע

 תיגולונכטטל | תיסח* הטושפ)) 5

 לש וק בחור סע (םויטנפה לש 68

 דבעמ אוה יחכונה עסש6ז?6-ה .ןורקימ 6

 סירגואב הלימה בחור) תויביס 2

 תולועפ 3 עצבל לגוסמה (820151285 -

 326 לש ןומטמב דייוצמ אוהו ליבקמב

 -ופמ ,16%-ל האוושהב) בבשה לע (דחואמ)

 -פה לע תודוקפל 8%-ו םינותנל 8% סילצ

 .(סויטנ

 :סה תדסיימה החפשמב סירחאה סיחאה

 -הב רתוי ינוכסח ,רתוי ןטק בבש .20 603 4

 תיגולונכטב רצוי: הז דבעמ .רתוי לוזו קפס

 -בו 16% ןומטמב קפתסי אוה ,ןורקימ 5

 קושה .220601 לש למשחה תכירצ שילש

 .םיאשינ םיבשחמ - ירקיעה

 סחיב םיעוציב רופיש .קק6ס 604 4%

 -רפ ןיידע.ןיא .1995 תנשב יופצה 220601-ל

 -יחי תש לולכי אוהש הז דבלמ םיבר סיט

 -לה .סויטנפל המודב ,םימלש דוביע תוד

 תמצוע תא ליפכי אוה יכ םסיזמור סינרצ

 ,שק6 601-ל סחיב דוביעה

 -אש הז בבש לע עודי תוחפ דוע ./6 620 6

 תחפשמב םיעוציבה תגספ תא תווהל רומ

 64 םימלש עונמ היהי הז בבשל .ץסשטז6

 -מש גוסהמ הפצ הדוקנ עונמו לופכ תויביס

 המודב) תויפרג הדובע תונחתב םויכ שמש

 ,אפלא סיבבשב םימייקש | הלאל

 קק6 -ה םג .(10-247100-ו 0

 .1995-ב קר קושל אצי 0

 םיקפעב הפצ הדוקנ

 לש סיעוציבה לאיצנטופ תא סיוושמ רשאכ

 סטחייתהל ךירצ סויטנפה לומ יטששטז'6-ה

 -מכ ונתוא םיניינעמש םייפיצפסה סימושיל

 ןורתי סויטנפל שי ייריינה לע"  .םישמתש

 הדוקנ דוביעב ?0שז/0-לו םימלש דוביעב

 םיצר סהינש רשאכ .הפצ

 66א182 | ,הווש תוריהמב

 תא לצנמ סויטנפה ,לשמל

 -לש תודיחי לש תויליבקמה

 -המ זוחא 85 דע 75-ב סימ

 -פה לכ אל לבא תולועפ

 רוזחמב תועצובמ תודוק

 -פה לכה ךסב .דיחי ןועש

 1.5 עצוממב עצבי סויטנ

 .ןועש | רוזחמב | תודוקפ
 ותואב עצבי ץסש6ז?0-ה

 .תחא םסימלש תדוקפ ןמז

 קסש/6ז;6-ל הפצ הדוקנ דוביעב ,תאז תמועל

 .סויטנפה ינפ לע ךרעב 1-ל 2 לש ןורתי

 -יש סיבשחמב הפצ דוביעל תסחייתמ לטניא

 לאכ תיקסיעה הביסב אוה ירקיעה סדוע

 אל תויקסיעה תונכותה בור .ינשמ רטמרפ

 ,הפצ הדוקנב דבעמה תא לצנל ללכ תולגוסמ
 תויפרג תונכותב ושומיש תיברמ תא אצומש
 לש תללכומה םיעוציבה תלקסב .םייביתו
 הדוקנ יעוציב לש לקשמה ,ו60א/? ,לטניא
 יפל ןכלו דבלב סידדוב סיזוחא אוה הפצ
 לע םיעוציב ןורתי םויטנפל שי הז דדמ
 -יה תומיאתל רשק אלל םג ?סשטז6-ה
 -מה יכ םירחתמה סינעוט התמועל .םימוש
 ימושיב הפצ הדוקנ יעוציב לש ךומנה לקש
 -עה לש אלו רבעה בצמ לש ףוקיש אוה 6
 , .דית
 התיה ישיא בשחמ לש הדובעה רקיע רשאכ
 לש) םיינורטקלא תונויליגו םילילמת דוביעב
 םיוות תיחנומ הביבסב ,(םיקסיע סינותנ
 -כבל תועמשמ הברה ןיאש רורב (005 ומכ)



 םישמתשמה תיברמל ,ןכאו .הפצ הדוקנ יעוצ

 5% תואסריג ןיב לדבה הברה ןיא סויכ

 -ויק אוה ןהיניב לדבהה לכש ,486 לש %-ו

 תדיחי לש (5%-ב) המויק-יא וא (כ%-ב) המ

 הזה בצמהש רמוא אל הז .הפצה הדוקנה

 השענ שמתשמה קשממ רשאכ .דיתעב ראשי

 יתרפיס תותוא דוביעו יייטסילאיר-וטופיי

 -יד יוהיז ךרוצל) תיסיסב היגולונכטל ךפוה

 -יח לש לקשמה ,(המודכו ואדיוו תסיחד ,רוב

 .רתויו רתוי דבכ השענ הפצ הדוקנב בוש

 תיטמתירא תרוכזית

 הדוקני וז המ חכשש ימל הרצק תרוכזת

 -יסה 32 ייסימלשייכ םירפסמה תגצהב .ייהפצ

 לכ תביתכ תורשפאמ סינותנה תלימב תויב

 דראילימ ינש סונימ ןיבש םימלשה סירפסמה

 סיבכרומ םיבושיחל .דראילמ ינש סולפל

 ךרואב ,"תולופכ םילימייב שמתשל ןתינ רתוי

 סימלשה לכ תביתכ תורשפאמה תויביס 4

 רתוי דוע חווט סיכירצ רשאכ .תורפס 19 םע

 19-מ רתוי) םיכרע לש לודג

 הדוקנה ירחא וא ינפל תורפס

 תטישל רובעל ךירצ (תינורשעה

 -ישב .ייהפצ הדוקנייב הביתכה

 ךרע יייע גצוימ רפסמ לכ וז הט

 ךרעו (הזיטנמ) יילפוכיי

 הרוצה .(טננופסקא) ייךירעמי'

 -וקנ ביתכב רפסמ לש תיללכה

 :אוה ינורשע הפצ הד

 א 0

 1 סונימ ןיבש רפסמ אוה א[

 10 לש הקזחה אוה 8 .1 סולפל

 הדוקנה סוקמ תא תעבוקש -

 סשה ןאכמו) רפסמב תינורשעה

 ינורשעה רפסמה תא ,לשמל .(ייהפצ הדוקנ"

 -שע הפצ הדוקנ ביתכב בותכנ 8

 .0.12345678א10" הרוצב תינור

 -מה תורפסהיי לכ תא ללוכ א[-ש בל סיש

 -שמ אלה תורפסה) רפסמב "תויתועמש

 תצובק ירחא וא ינפל ,םיספא ןה תויתועמ

 -המ המכ ןייצמ ₪-ו (תויתועמשמה תורפסה

 -עה הדוקנל לאמשמ תואצמנ הלאה תורפס

 המוד תיראניב הפצ הדוקנ ביתכ .תינורש

 יתשל שומישה תלבגה דבלמ ,ליעל ראותמל

 הדוקנ טמרופב .דחאו ספא ,דבלב תורפס

 הלימה לש תויביסה 64 ,רתויב לבוקמה הפצ

 %-ו יילפוכיי תויביס 56-ל סיקלחנ הכוהאה

 -סמ בותכל רשפאמ לפוכה .י'ךירעמיי תויביס

 ךירעמהו תויתועמשמ תורפס 17 סע סירפ

 דע 127 סוניממ 2 לש תוקזח ןייצל רשפאמ

 תינורשעה הדוקנה תא זיזהל) 128 סולפ
 הדוקנב שומישה .(תומוקמ 70-כ לש חווטב

 הלועפ עצבל ונילע רשאכ יחרכה אוה הפצ

 -קו דואמ םילודג םירפסמ לע תויטמתירא

 קסומה ץ6

 ביתכמ רתוי ליעי םג אוה לבא ,דואמ סינט

 -הו םייעדמה םימושיה תיברמב סימלש

 .סייסדנה

 םיענכשמה

 לש הנורחאה הירוטסיהה תא םינחוב רשאכ

 -ומ ץסשז;6 טקייורפב תורבחה תשולש

 ענכשל רשוכה תא שי לפאל קר יכ סיאצ

 הכימתב ךישמהל שוטניקמל םיחתפמה תא

 .המרופלפב יוניש העציב איהש םעפ לכב

 -ומו 05/2 םע דדועמ אל רבע שי מביל

 רשגה ישאר לע רומשל החילצה אל הלורוט

 -אש ינפל) הדובעה תונחת סלועב הל ויהש

 -עמ ,תוירלופופל וכפה 8156 תורוטקטיכר

 תונחת תא ועינה הלורוטומ לש 68000 ידב

 -ועל .(תורחא תוברו 42 ,ןאס לש הדובעה

 םיכמות להק תונבל החילצה לפא ןתמ

 ₪יס-ה רבעל לוזפל לחה הנורחאל קרש ,ןמאנ

 -צה לפאו רחאמ .תיביטנרטלא המרופטלפכ

 דבעממ הריגהה תא ךופהל ,הארנכ ,החיל

 - וקהמומואומ -

 ןורתי תא לטניאל שי עגרכ
 רבכ אצמנ םויטנפה .ןמזה
 הבסמ לטניאו ינומה רוציב
 תא קפסל רוצי יווק דועו דוע

 קושב האוגה השירדה

 תיתמוארט תוחפל | 20ש0/[6-ל 0

 יכ ריבס יוכיס שי ,םויטנפל הריגה רשאמ

 רוסחממ ולבסי אל םישדחה סישוטניקמה

 .סימושיב

 -פכ [יסשטז?6-ה תא הגיצה מבי ,סויהל ןוכנ

 ,סקינויל מבי תסריג .דבלב סקינוי תמרופטל

 סלועב וליפא לבא ,ידמל תחתופמ איה ,%

 סםוקמב קפתסהל מבי לע הדובעה תונחת

 הלורוטומו מבי .112-ו 5א ירחא ,ישילשה

 יבשחמ ןונכיתל ייםיחנמ סיווקיי ומסריפ

 יס ארקנה טרפמב ?סשסז6

 טרפמה .(רוציקב /2860) 86616006 ?[3([סחה

 -וח ינרצי ןיב תומיאת חיטבהל רומא הזה

 -ות ינרצי םילוכי ויפ לע קצומ סיסבו הרמ

 ןיידע תורבחה יתש .סהירצומ תא בצעל הנכ

 26 ינרצי לש הכימת חיטבהל וחילצה אל

 הפידעה לפא וליאו 286? טרפמב סירקיע
 -עה סישוטניקמל ?א6ק סאות אל ןונכית

 .םידית

 הריחב תויורעבא

 ע0ש6ז26 יבשחמל ורסחי אל תאז תורמל

 41א דבלמ .ןהמ רוחבל הלעפה תוכרעמ

 תדבוע הלורוטומ ,ליעל תורכזנה 5ץ5ו0 7-ו

 ףותישב ,\/גחטסשפ \1 לש הסריג תנכה לע

 תסריג הניכמ לבונ ,טפוסורקימ סע הלועפ

 תוכרעמ 3 דע הנפסוות דיתעבו [אטו\\גזש

 ,לפאו מביל תפתושמה טנגילט :תושדח

 05/2 ךותמ חמצתש | \/סזא(1גסס 5

 .סקינויה .םלועמ חמצתש ?סש6ז0קסח-ו

 ייגקישיי) \/נחטסשפ 1 יאצאצו 5

 -תל רכזי אל .(/ות6סש/5 [סז \/סזאפזסטקפ-ו

 -וש היצלומא תויגולונכט לבא ,הרישי הכימ

 סג הלק םימושי תריגה רשפאל תורומא תונ

 לש רישעה רחבמה .תיחכונה 6-ה תביבסמ

 סימושי חתפמ לכל רשפאי הלעפה תוכרעמ

 יבשחמל לק הריגה ביתנ ךכב פחיש

 -ותפ תראשנש ,תירקיעה הלאשהו !יטושטז]6

 ולצני םנמא סהמ המכ איה ,הז בלשב הח

 !תורשפאה תא

 ךסב ,לכוי ע0ש6ז20-ה דוע לכ

 עצובמש המ תא עצבל ,לכה

 השק ,סויטנפ יבשחמ לע רבכ

 לבא .הריגהל הביס אוצמל

 ךופהל לוכי לילד םירגהמ סרז

 -חה המרופטלפה סא ןופטשל

 "חצר סושי העיצמ השד

 ( אן םא עץ1164ד10א)

 תומרופטלפ לע ןימז וניאש

 תוכרעמ | תביטח | .תורחא

 תזכרמ מביב ?סואטז 1

 -ממ לש הרזיגב םיצמאמ תעכ

 וביציש ,םימדקתמ שונא יקש

 בולישהמ תדרפנ הירוגטקב סושטז/6-ה תא

 -אה סקדמוק תכורעתב .\/וחשסשא + 6

 ותומדל סינושאר םיווק מבי הגיצה הנורח

 ייחחושמה יאקדנופהי :שדחה קשממה לש

 -מה סשל רתוי חלצומ סוגרת והשימל שי)

 קשממה | .(?6סחשסז54!נסח8] 5טזזסק416 עזעז

 גצה לע ישונא שארכ גצומ מבי לש רבדמה

 רובידב בושמ ןתונו תורבודמ תודוקפ ןיבמה

 -צמ.וניא יחכונה שומימהש תורמל .זטנוסמ

 ךרדה לע הארמ אוה ,הרתי תויטנגלאב ןייט

 הכישמ דקומ רוציל תנמ לע מבי תלעופ הב

 סע ואובי םהש הווקתב ,םיירוקמ סיחתפמל

 .ריבכמל ייחצר ימושי"

 םיאשוטניקמל ןכ

 אוה ץסש6ז?0-ה ,שוטניקמ ישמתשמ רובע

 עלקנ וילא םותסה יובמהמ דיחיה חתפה

 אל הלורוטומ יכ ררבתהש רחאל שוטניקמה

 רכזוה רבכש יפכ .68000-ה וק תא הכישממ
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 הלעפהה תכרעמ תא המיאתה לפא ,ליעל

 -וו תונכותש הרוצב שדחה דבעמל 5ץ6(5חו 7

 -אב ?סש6ז?0-ה לע ץורל הנלכות תוקית

 -יבה יכ תרמוא לפא) ידמל הליעי היצלומ

 סויכ םייקש הממ םסיתוחפ ויה אל םיעוצ

 -אה תורמל ,68040 יססובמ םיבשחמב

 רמולכ) שמתשמל ייהפוקשיי הרוצבו (היצלומ

 הלעפהה תכרעמ ךותמ קלח איה היצלומאה

 -אה דיקפתש ןבומכ .(סייניב סושי אלו

 -יש דע ,םייניבה תפוקתל קר אוה היצלומ

 דוקל םימושיה תא ובסי תונכותה ינרצ

 רודיה יייע תישענ הבסהה .ירוקמ ?סששז6

 ירבדלו (50080₪) רוקמה דוק לש שדחמ

 רבוע ךילהתה ךכב וליחתה רבכש תורבח

 .תודחוימ תויעב אלל ןירשימל

 יחתפמ ענכשל החילצה לפא קר סויהל ןוכנ

 המרופטלפל םימושי תבסהב ליחתל הנכות

 -יש תלוכי לע עיבצמ רבדהשמ רתוי .השדחה

 -המ עבונ אוה ,לפא ילהנמ לש ההובג עונכ

 <לאי הזה דעצה תא השעי אלש ימ יכ הרכ

 חווטל שוטניקמה קוש רתוול

 יכ החיטבמ םג לפא .ךורא

 -מה ילעב תא שוטנת אל איה

 אובבו םינשיה םישוטניק

 -שה תוכרע עיצת איה ןמזה

 68000 | ידבעממ החב

 ןכתי הזה רבדה .עסא6ז/0-ל

 ,עקתנ 620 ןוסיטרכ תרזעב

 ,שדחה דבעמה דבלמ לולכיש

 סע סואיתל סיבבש תכרע םג

 -אה חווטל .ןשיה סאה-חול

 -מה קיפאמ לפא רובעת ךור

 ,קמה לש יחכונה תכרע

 המ ,201 קיפאל ,אטפטפ-ה

 -בא סתואב שמתשהל 26-לו קמל רשפאיש

 -דב היהי דיחיה לדבהה) סייפקיה םסירז

 ךישמתש ,רבעמה תפוקתב לבא .(סירבייר

 סע םיבשחמ רצייל לפא ךישמת ,םייתנשכ

 וכרטצי אל םישמתשמהש ךכ ,אטפטפ קיפא

 -הה יסיטרכו יפקיהה דויצה לכ תא ףילחהל

 -כב דחוימב הרומח היעבה) םינשיה הבחר

 סריחמש ,שוטניקמל םייפרג הצאה יסיטר

 הדובע תנחת לכב ינויח קלח סהו דואמ הובג

 הגוצתה תוכרעמ .קמ לע תססובמה תיפרג

 -פה לש ןיטינומ קמל ואיצוהש ,תומדקתמה

 תולוע ,רתויב תירלופופה תיפרגה המרופטל

 .(ומצע בשחמהמ רתוי

 םיאסקינויל םג

 ההמוחכ שוטניקמב שמתשהל םג היהי רשפא

 ,ס6ז0ק6ח תיסקינויה הלעפהה תכרעמל

 ריאשהל לפא החילצה אל הכ דע יכ םא

 ישמתשמ .סקינויה סלועב שממ לש סשור
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 ץסישפת 6

 שוטניקמ ימושי ץירהל סג ולוכי סוא60ק6ח

 .א ןולח ךותב היצלומאב םיליגר

 יסשטז;6 לע סקינויב הכימתה תיברמ לבא

 הדובעה תונחתו תוכרעמה תביטחמ אובת

 תונחת הגיצה רבכש הביטחה וז .מבי לש

 -אר טבמב האר) טלחהב תומישרמ הדובע

 -יה הרודהמה /26 א140421אם ,ןוש

 הדימב סיכומנ סיריחמב (15 ןויליג תילארש

 -וי הדובע תונחתב לבוקמהמ תיתועמשמ

 סגדה תא | ונקדב | ונחא | .תויסקינ

 ןורכז ,168 קסיד סע 20 םא5וגוגסח 0

 -מו דואמ ריהמ יפרג ץיאמ ,32א18 לדוגב

 ,תאזה היצרוגיפנוקה .41%א הלעפהה תכרע

 ןויצ הגישה ,רלוד 11,600 בייהראב הריחמש

 הדוקנ ןויצו 62.6 לש 00?5וח| 92 םימלש

 -ידע הלא סינויצ .72.2 לש 5220/092 הפצ

 יכ רוכזל שי לבא ,םויטנפה ינויצ לע םיפ

 תנחת הב ,סקינוי תביבסב סינחבמ הלא

 סויטנפה וליאו סימב גדכ השיגרמ הדובעה

 םימב עבוטכ 800 לש סקינויב זחאהל ץלאנ

 ,ועוטניקמ ישמתשמ רובע

 דיחיה חתבה אוה קסשש6זק6-ה

 עלקנ וילא םותסה יובמהמ

 ררבתהש רחאל ,שוטניקמה

 הכישממ אל הלורוטופמ יכ

 68000-ה וק תא

 -ובע תונחת לש םירחא סינרצי סג .םירעוס

 תא מאל תוינכות לע וטרכה הד

 -צה הרבחה ןה ןהיניב תוטלוב .2סא6ז/0-ה

 .סיראה יאקירמאה ןרציהו 81011, תיתפר

 ןטועהמ ןוזפחה

 דיתעב החבשה לע םיבשוחה 26 ישמתשמ

 וכחיו חור ךרואב ודייטציש יאדכ בורקה

 -המ תחא לכ החילצמ ךיא תוארל

 :תואבה תוביטנרטלא

 .סויטנפ תומרופטלפ לע \/גתשסשפ אך 4

 לע שדחמ רודיהל סיקוקז \/וח0ַסיא5 ימושי

 אד לש תויביסה 32 תביבס תא לצנל תנמ

 -פה לש תיליבקמה הרוטקטיכראה תאו

 קושב תיסחי תורירקב הלבקתה א .סויטנ

 םיבהלנה םודיקה יצמאמל הבוגתכ ילוא -

 -מב וא סדקומב לבא - טפוסוהקימ לש ידמ

 הבסה ורבעי םידבכה םימושיה לכ רחוא

 20שטז/0-ל סויטנפה תא תוושהל לכונ זאו

 .סיווש הריז יאנתב

 -נפ תמרופטלפ לע (\/וח6סש 4) "וגקישיי

 -חי ,רתוי הטושפ הייהת הבסהה ןאכ .סויט

 לנפל הנש הארנכ רובעת לבא ,אד-ל תיס

 הדובע תביבסלכ וגקישל סחייתהל לכונש

 .הביצי

 ,תורחא תומרופטלפ לע \/וחשסש< אד %

 -לפ יתש לע .א[125-ו לטיגיד לש אפלא ללוכ

 תכרעמ סע ןויסנ רבכ רבטצה ולא תומרופט

 לשב בצמב תואצמנ ןהו השדחה הלעפהה

 .םימושי שומימל רתוי

 -לפ לע יי'תויתודידייי סקינוי תוכרעמ 6

 לש סיראלוס תכרעמ .תונוש 8156 תומרופט

 ,סבוג | ןביטס לש | א6א15ושת ,ןאס

 בלשל תוסנמ תורחאו לבונ לש חוא\/3גזט

 שמתשמ קשממ סע סקינוי לש המצועה תא

 ןכתי \/ 481 תיגולונכט עויסב .רתוי יתודידי

 השדח הריגה ךרד ךכ חתפתו

 -וי תביבסל \/וחשסש5 תביבסמ

 .היאצאצו סקינ

 .דבלב םיקזח סיבצע ילעבל <

 תכרעמ תחתפתמ ךיא תוארל

 ,מבי לש תידיתעה הלעפהה

 וז  תכרעמ | .%/סז;ק!גס6 5

 -יזכ סינווג תבר תויהל הרומא

 ינייפאמ"" הל רוחבל לכות .תיק

 ( ץםא50 4117185) ייתוישיא

 איה ךנוצרב .ךמעט יפל סינוש

 ,\/גת6סושפ ומכ השיגרמו תיארנ

 לש הדובעה ןחלוש איה ךנוצרב

 סג איה ןיתמהל תונלבס ךל שי םאו 2

 "ריינה לעיי .71168א7 תולצחמ תא שבלת

 תא העימטמה | ,\/סזאק!גס6 05 תכרעמ

 ,מבי לש .(50%[) ייתכרעמה ימצע לודומי

 - תיברימה תושימגה תא ךל תתל הרומא

 וניאר רבכ .םייתנש-הנש דועב קר לבא

 םילעמ םינייוצמ תונויער ךיא הזה קסעב

 םהל שומימהש ללגב קר סםיפדמה לע קבא

 .תבכרה תא דיספה

 התא סאש ,איה ונלש תינולבשה הנקסמה

 -פה לע ךל - סויה תיברימ המצועל קוקז
 -גו אלמ םויטנפ בשחמ תונקל לכות .סויטנ
 ילוא .רלוד םיפלא 3-מ תוחפב בוט לכ שוד
 -אה לאיצנטופה איש תא שמממ אל אוה
 80-ב ההובג המצוע קפסמ אוה לבא ,ירשפ
 םעו ריבס ריחמב ,48602/66-ל סחיב זוחא
 ,\/גח6סש5-\ 005 ימושי לכב האלמ הכימת
 -ועל קוקז אל התא סא .םידיתעו סייחכונ
 -חמ תונקלו ךישמהל לוכי התא ,וישכע המצ



 תא חיבשהל רשפא יכ קר אדוו :486 יבש

 ץורתש הסריגה ,כא4 תסריגל תרחבש סגדה

 ,\רהגמ 33-ב תינוציחו <רהגמ 100-ב תימינפ

 .הטושפ בבש תפלחה יייע

 דבעמ לש היפפוטוא

 -רא ןיב גוויזמ דלונ 20ש61/0 דבעמה

 תכרעמה סע מבי לש 8/\20 תרוטקטיכ

 רפסמ עויסבו הלורוטומ ידבעמ לש תיפקיהה

 לש היצלומא לע לקהל ודעונש 0156 תודוקפ

 תרוטקטיכרא תא .תונוש תורוטקטיכרא

 לע תוכורא סינש ךשמב מבי החתיפ ?סשז

 איהו 85/6000 הלש הדובעה תונחת תרדיס

 סיליעיה םישומימה דחא תא תגציימ סויכ

 ידבעמ לכ ּומכ .8156 תסיפתל רתויב

 ןיערג לע ססבתמ ?ס0ש6ז/0-ה סג ₪156-ה

 לע תיסחי לודג רפסמ ללוכה

 -פל 32 ,(סירטסייגר) סירגוא

 -פל 32-ו םימלשב תולוע

 -הל .הפצ הדוקנב תולוע

 עבר קר שי סויטנפל ,האווש

 .הזה סירגואה רפסממ (8+8)

 -וא לש לודג רפסמב שומישה

 -לא עצבל רשפאמ סירג

 ילבמ סיבכרומ סימתירוג

 םשל ינוציחה ןורכזל תאצל

 לכו רחאמ .םינות) תלבק

 סינותנ לע תועצובמ תולועפה

 תאו סירגואב סירומשה

 רשפא יזא ,םירגואל סיריזחמ תואצותה

 דצמ | .דיחי ןועש רוזחמב הלועפ לכ עצבל

 לכש רמוא תובכרומ תולועפ לע רותיווה ,ינש

 ייףוטעיי ,םירגואהמ עצובמה תינכותב עטק

 ,(570%₪) הרימשו .082) הניעט תודוקפב

 -ומו ינוציחה ןורכזהמ סיאבומ סינותנה ןהב

 הרוטקטיכראל .עוציבה רמגב ןורכזל םירזח

 -אמ איהו 1/042/8108₪ םג סיארוק תאזכ

 .₪180-ה ידבעמ לכ תא תנייפ

 תודוקפ רפסמ מבי הפיסוה 2סוא6זא6-ל לבא

 1.030 /ט1וגק6, ,לשמל .תוי-8156 אל ירמגל

 תודוקפ הלא .1.086 5!חתק-) 8ז8ה616:1.ות%

 0186 יבשחמ לש תודוקפה רפסמ ואצוהש

 לש דוקה ךרוא תא רצקל ןדיקפתו סילודג

 קרפל סעט ןיא מבי יחתפמ תעדל .תוינכות

 הנמאתת ןהש תנמ לע קר םימרוגל ןתוא

 -ומב לבא ,8156 לש תלבוקמה היצפסנוקל

 ןה ןכש ןהב תעגל אל ףידעש םינעוט הלורוט

 ךילהתב "קובקב יראווציי  תריציב תודושח

 לפא יחתפמ יכ אוה חוטבש המ .דוביעה

 בר עויס מבי לש תברועמה השיגב ואצמ

 דבעמ לש היצלומא תונבל וצלאנ סה רשאכ

 .ץסש0ז6-ה לע 6

 ייויתוצק יתשב לקמה תזיחאי לש האצותה

 ספ 6

 סע תודוקפ תירפיס שי קסש6ז/0-לש איה

 לבוקמהמ רתוי הברה - תודוקפ 220-מ רתוי

 -רט רתוי הברה םסגו - 8150-ה סלועב

 שילשכ .א1586 ידבעמב לבוקמשמ סירוטסיזנ

 לדוגב ןומטמ ןורכזל שדקומ בבשה חטשמ

 -מו תודוקפ ןומטמ ןיב לצופמ וניאש 8

 - סויטנפב השענ רבדהש יפכ - סינותנ ןומט

 לודגה רפסמה .דיחא ןוסחיאל שמשמ אלא

 סיכסוח לודגה ימינפה ןומטמהו םירגוא לש

 ןורכזל תופוכת סיתיעל תאצל ךרוצה תא

 -מה בורב יכ הנימאמ מבי ןכלו ישארה

 .(2) ינוציח ןומטמל וקקדזי אל ללכ םיבשח

 -יל בר ףסכ ךסוח ינוציח ןומטמ לע רותיווה

 -נה ריחמל ףסוותמש ןורסח ,םיבשחמה ינרצ

 רוריקה תושירדל ,עסש6ז;0-ה לש רתוי ךומ

 יקיפא סע רתוי לק קשממלו רתוי תוטושפה

 .תכרעמה

 ונקלש תינולבשה הנקסמה

 קוקז התא םאש ,איה

 - םויה תיברימ המצועל

 םויטנפה לע ךל

 קיפאה םע ףצכור דומיצ

 אוה תכרעמה יקיפא םע טושפה קשממה

 לש םיביטקרטאה םיטקפסאהמ דחא

 קודה דומיצ םייק ללכ ךרדב .2סו/6ז?0-ה

 רקיעב תרשמש) ימוקמה קיפאל דבעמה ןיב

 -אה ןיב הציצחו (ישארה ןורכזל תושיגה תא

 תא תרשמש) תכרעמה קיפאל ימוקמה קיפ

 שי הזה הנבמל .(םייפקיה סירזבאל השיגה

 םיציאמ רשאכ ,תחאה :הפרות תודוקנ יתש

 ליבקמב יאהל ךרוצ שי דבעמה תוריהמ תא

 ריבגהל ךירצ סויטנפב .ימוקמה קיפאה תא

 הברה - ףרהגמ 66 וא 60-ל דע בצקה תא

 -וסמ סילוז ןורכיז יביכרש הממ רהמ רתוי

 -וצה איה הינשה הפרותה תדוקנ .ץורל סילג

 -אל רשפאל םדיקפתש הציצחה ילגעמב ךר

 רתוי הכומנ תוריהמב ץורל תכרעמה קיפ

 לש קיפאה קשממ תכרעמ .דבעמהמ

 דבעמל תרשפאמ הרוצב התנבנ 0ו/61/06-ה

 -ודב - םינוש סיבצקב ץורל ןורכזה קיפאלו

 ןאכש אלא - לטעא לש 2 תואסריגל המ

 תוריהמ ןיב 1:2 סחי לע רומשל ךרוצ ןיא

 ,ינוציחה קיפאה תוריהמל תימינפה ןועשה

 -ואל .סםינוש םיסחי רוחבל רשפא אלא

 .ןונכיתה לש היצזימיטפ

 ,ליבקמב תודוקפ 3 עצבל לגוסמ [יסששטז"6-ה

 -יעה תודיחי תשולשל תוסחייתמ ןהש יאנתב

 -נב דבעמה ,םימלשה דבעמ :תודרפנה דוב

 לכ .(884א0ת) ףועיסה תדיחיו הפצ הדוק

 עוציב רוניצ תרוצב היונב תודיחיהמ תחא

 הדבועה תא ראתמה יוטיב ,(1'ם1/1ןאש)

 ספיי לע ומכ ,םיבלשב הרוק הדוקפ עוציבש

 -אל קקזנ הדוקפ עוציב ללכ ךרדב .יירוצי

 חונעיפ | ,(ת₪70) הפילש :םיבלש העבר
 הביתכו (םאמ001פ9) עוציב ,(ע00ע₪)

 -מה רשאכ .ןורכיזל (\/ 817 846%) הרזחב

 -חת תעברא ייעוציב רוניצי' תרוצב יונב דבע

 דחא עוציבל תחא לכ תומאתומ דוביעה תונ

 טלפהש ךכ ,וזל וז תורשרושמ ןהו םיבלשה

 -שה לש טלקה תיטמוטוא אוה הנושארה לש

 -תל הנחתמ תרבוע הדוקפ לכ .האלה ןכו הינ

 -חמ העברא רחאלו ןועש רוזחמ לכב הנח

 רועצהמ תטלפנ איה סירוז

 עוציבהש תורמל .עוציבה רמגב

 דוביעה בצק סירוזחמ 4 ךשמנ

 -מל הדוקפ) 4 יפ הובג אוה

 -רא אוהש עגר לכב ןכש ,(רוזח

 עברא לע תודבוע תונחתה תעב

 .תובקוע תודוקפ

 רדסב תודוקב עוציב
 ילמיטבוא

 -ממ קלח איה ףועיסה תדיחי

 -יחי ארקנה ,רתוי בכרומ ןונגנ

 תודיחי יכ יאדוול ודיקפתש ,תודוקפה תד

 -מה .יברימ לוצינב דימת תואצמנ בושיחה

 הקיגולו תודוקפה רות תא ללוכ הזה ןונגנ

 רותהמ הינשה רחא תחא הדוקפ תחלושש

 ףולשל ןתינ תודוקפה רותמ .עוציבה תודיחיל

 יייע עבקנש רדסב אקווד ואל תודוקפה תא

 -טק סייוניש עצבל ןתינ אלא ,תינכותה דוק

 -שמ לש רתוי ליעי לוצינל ואיביש רדסב סינג

 תונסחואמ תודוקפה .עוציבה תודיחי יבא

 תויביטאיצוסא תוצובק 8-ב ןומטמ ןורכוב

 רומשל ןתינש ךכ ,(8 ג 561 8550013/ושט)

 תודוקפ וא םינותנ תורוש 8 דע ןומטמב

 ןומטמב הרוש לכב .ןורכזב עטק ותואמ

 (תויביס 512) םיבקוע םיטייב 64 סינסחואמ

 ןורכזה רמולכ) תורוש 64 תללוכ הצובק לכו

 לכב .(םיעטק 64-ב ןומטמל הפוממ ישארה

 -המ הפילשל תקקזנ תודוקפה תדיחיש סעפ

 -אב תמרזומ (םיטייב 32) הרוש יצח ,ןומטמ

 -פה רותל תויביס 256 ובחורש ימינפ קיפ

 .תודוק

 -הל תואלבט 3 תללוכ ןורכזה לוהינ תדיחי

 תוגצוימ ןהש יפכ) תויגול תובותכ תכיפ

 םינותנהש יפכ) תויזיפ תובותכל (הנכותב

 הלאה תואלבטה .(ישממה ןוהכזב םירומש
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 ןורכזה יעטק לש יזיפה םוקימ תא תוללוכ

 -טל ייןומטמיי ןיעמ ,הנורחאל ונקקזנ סהל

 .ישארה ןורכזב תורומשה הרמהה תואלב

 -כו האירקל ץצוח סג תללוכ ןורכזה תדיחי

 -הל ךירצ אל דבעמהש ךכ ,םינותנ לש הבית

 ןורכזל ,תיסחי יטיאה ,קשממהש דע ןיתמ

 .בותכל הצור דבעמהש המ תא טולקל הנפתי

 בלשל רשפאמ ןורכזל קשממה ,ליעל רומאכ

 ימוקמ קיפא סע ריהמ 206776 דבעמ

 -הל ךירצ דבעמ היה ץצוחה אללש ךכ ,יטיא

 .ינוציחה ןורכזל שגינ אוהש םעפ לכב רצע

 תילנו'צנוונוק תוירלאקס

 ,ןיטולחל תילנויצנוונוק איה םימלשה תדיחי

 -יצה גוזל האוושהב) דיחי עוציב רוניצ סע

 הפצ הדוקנב דוביעה תדיחי .(סויטנפב תורונ

 גוסהמ | תובכרומ | תודוקפב | תכמות
 -פל תוינייפוא הז גוסמ תודוקפ .רוביח-לפכ
 -יעב ןהב םישמתשמו תוצירטמ תויעב ןורת
 -רט עוציב לשמל) תותוא דוביעב רק

 תאיצמ ךרוצל תוריהמ היירופ תויצמרופסנ

 תוגצמ חריצי
 הידמי'טלול
 (114 דומעמ ךשמה)

 הנוכנ הבושתכ רדגוהש לממל ןתנ דימלתהש

 תובושת לע קר אל ףועיסה תא ססבלנ

 הרוצב ,רצו* תודוקפ ללוחמ .י'תויראניביי

 ןתינו תינכותה לש דוקה תא ,תיטמוטוא-יצח

 שומישל תויפרג תוינבתכ םיכסמב שמתשהל

 ,הותפכ וא ןבלמ אקווד ואלו ,חטש לכ .רזוח

 םע ,רבכע תציחלל שיגרכ רדגומ תויהל לוכי

 .וב הריחבל הבוגתב תועצובמה תולועפ

 תורטמ תגשהב םינויצ תכרעה

 -וכי אוה הנכותב רתויב םישהמה קלחה לבא

 לודומה .םיגשיה ךירעהלו תורטמב לפטל התל

 ,תודוקנ תריבצל םילכ קפסמ 5

 רשפא .דימלתה יעוציב חותינו סינויצ תכרעה

 -תה תא סדקלו היכרהיהב תוהטמה תא ךוהעל

 תורטמה תגשה ךרד רבועה לולסמב דימל

 ימינפ ןוזיה תונבל וליפא רשפא .םייוסמ רדסב
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 מביש הדבועל .(יגולנא תוא לש סורטקפסה

 לש תודוקפה תצובקב ןתוא הלילכה

 -ואה קשממה לע הכלשה שי ?0ש6ז76-ה

 לש אבה רודל תדעיימ איהש ילאוזיוו-ויד

 .הלעפה תוכרעמ

 תויביס 64-ב השענ ןורכזה קיפאל קשממה

 -וז תקידב םע ,תבותכ תויביס 32-ו סינותנ

 תאירק ללכ ךרדב .תובותכלו סינותנל תויג

 "תורורצי דומב השעת ןורכזהמ םסינותנ

 לש המלש הרוש ףצרב תרבוע וב (20857)

 -וצר סירוזחמ עבראב תויביס 256) ןומטמה

 -יחי .ליגר דומב תישענ ןורכזל הביתכ .(סיפ

 "לוגירייב ןמזה לכ הקוסע סג קשממה תד

 קיפאה לע הרוקש המ רחא (5א0071א0)

 תמייקו רחאמ .ותוא הליעפמ אל איהש ןמוב

 -יחי לש טלפה ןיב הביתכה ףצוחב הייהשה

 ךרוצ שי ,ןורכזל הביתכה ןמזל עוציבה תוד

 (םידבעמ תובורמ תויצרוגיפנוקב) יכ אדוול

 -עו ונוש רבכש סינותנ ארקי אל רחא דבעמ

 הלגמ יילוגירייה .ןורכזל הביתכל םיכחמ ןייד

 -יגש תרצונש יפל םתוא ענומו הלאכ תונויסנ

 .הא

 -וקש סירטמרפל סיגשיהה תכרעה ןונגנמ ןיב

 תא םסיאתמ רועישהש ךכ ,ףועיסה תא סיעב

 תובישח וז הנוכתל .ךדימלתה יגשיהל ומצע

 -מב ונחכונ ןכש ,הכרדה ימושי חותיפב הבר

 תנכתל ןתינ תוקוחר סיתיעל קר יכ סינחב

 -הל תויושעש תויוחתפתהה לכ תא שארמ

 רשב דימלת בשוי בשחמה דיל רשאכ ררועת

 וז הנכות לש םיטלובה תונורתיה דצל | .סדו

 יא ,לשמל .םיטלוב תונורסח סג אוצמל ןתינ

 סילילמתה ידבעמ בורמ טסקט אבייל רשפא

 בותכל ךתוא תבייחמ קסידהמ בוק תאירקו

 הלוכי ילולימ םצע לכל .ליעי אלו ןטק ורקמ

 -יחי (\11180ד₪5) תונוכת תרדגה קר תויהל

 -יפ בייחמ תוא ילדג וא םינפוג בוריעש ךכ ,הד

 םילילמתה ךרוע .םימצע ינשל טסקטה לוצ

 הכימת אלל | ,ידמל | יביטימירפ אוה

 לוגליגב | ,םייפרג םיטקפאב = 11ץק6ח6או-ב
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